Juhatuse koosolek , korraline.
Jõhvi , Oru 1a.

16. mai 2016

PROTOKOLL 06-2016
Koosoleku algus kell 12.12

Lõpp kell 13.38

Koosolekut juhatas : juhatuse esimees Enn Männiste.
Protokollis: spetsialist-raamatupidaja Talvi Vestel.
Koosolekul osalesid:
Juhatuse liikmed: Enn Männiste , Raimu Aia , Andrei Šilin, Aare Aalja , Kaupo
Tihvan ja Karl-Johannes Kärner.
Puudus : Tarmo Tomson
Koosolekul osales tegevjuht: Egert Malts
Koosolekul osales revisjonikomisjoni esimees Roland Pullerits.
Koosolekul osales 1 päevakorra punkti arutelul Ontika jahtkonna jahimees
Roland Peets.

PÄEVAKORD
1.

Ida-Viru JMS MTÜ volinike üldkoosoleku kokkukutsumine ja

ettevalmistamine.
2. Jooksvad küsimused ( Voka jahtkonna taotlus lubade saamiseks, Voka
Jahtkonna avaldus uute liikmete vastuvõtmiseks Ida-Viru JMS-i, vargusest
Konju lasketiirus , koduleht, kokkutuleku särgid, tegevjuhi vajadused- juhtmevaba
internet, telefon , arvuti , sõidukulude hüvitis- , hinnad: jahiload ja liikmemaksud jne).
1 . Ida-Viru JMS MTÜ volinike üldkoosoleku kokkukutsumine ja ettevalmistamine.
Juhatuse koosolek arutas koosoleku toimumise aega ja kohta. Juhatuse liige ,Raimu
Aia, leidis vaba suurema ruumi trahteris Valge Hobu 12 juunil 2016.a.
Otsustati: 1,1; Ida-Viru JMS MTÜ volinike/üldkoosolek toimub 12 juunil 2016.a.
algusega kell 12.00 trahteris Valge Hobu, Edise 16, Jõhvi vald.
Poolt: 6 juhatuse liiget
Vastu: 0 juhatuse liiget
Juhatuse liikmed arutasid veelkord põhikirja muudatuste küsimust. Leiti ,et tuleb
muuta põhikirja punkti 6.2.
Praegune sõnastus:`` Volinike koosolek moodustub Seltsi Jahtkondade üldkoosolekul ,
mis toimuvad käesoleva põhikirja punkt 6 alusel, Jahtkonna liikmetest valitud volinikest.
Volinike valimise aluseks on ,et iga volinik esindab vähemalt kümmet Seltsi liiget ning, et
igat Seltsi Jahtkonda esindab vähemalt kaks volinikku.``
Uus sõnastus :`` Volinike koosolek moodustub Seltsi Jahtkondade üldkoosolekul, mis
toimuvad käesoleva põhikirja punkt 6 alusel , Jahtkonna liikmetest valitud volinikest.``
Poolt : 6 juhatuse liiget
Vastu: 0 juhatuse liiget
Juhatuse liikmed otsustasid teha volinike/üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja
punkti 7.2.
Praegune sõnastus:`` Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.``
Uus sõnastus: ``Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt 9 (üheksa) liiget neljaks
aastaks.``
Poolt: 5 juhatuse liiget
Vastu: 1 juhatuse liige
2.Jooksvad küsimused (Voka Jahtkonna taotlus lubade saamiseks, Voka jahtkonna
avaldus uute liikmete vastuvõtmiseks Ida-Viru JMS-i, vargusest Konju lasketiirus ,
koduleht, kokkutuleku särgid, tegevjuhi vajadused – juhtmevaba internet, telefon,
arvuti , sõidukulude hüvitis -, hinnad: jahiload ja liikmemaksud, jne.).
2,1; Voka Jahtkonna taotlus lubade saamiseks.

Voka jahtkonnalt on laekunud taotlus sissesõidulubade saamiseks Narva Karjääri
territooriumile.
Otsustati :taotlusest välja jätta Martin Toovis , kes ei ole Ida-Viru JMS liige. Teistele
jahimeestele Narva Karjääri sissesõidulubade saamiseks kinnitada taotlus.
Poolt: 6 juhatuse liiget
Vastu: 0 juhatuse liiget
2,2; Voka jahtkonna avaldus uute liikmete vastuvõtmiseks Ida-Viru JMS-i.
Voka jahtkonnalt on laekunud avaldus ( Voka JK üldkoosoleku protokoll) uute liikmete
vastuvõtmiseks Ida-Viru JMS-i. : Mikk Värimäe ( 02.02.1980) ja Hendrik-Ulvar Peets
(06.12.1989).
Otsustati: 2,2. võtta vastu Ida-Viru Jahimeeste Seltsi liikmeks Voka JK jahimehed Mikk
Värimäe ja Hendrik Ulvar Peets alates 16.05.2016.a.
Poolt: 6 juhatuse liiget
Vastu: 0 juhatuse liiget
2,3. Vargusest Konju lasketiirus.
10.05.2016.a avastati Konju Lasketiirus ,et kolme heitemasina maja ukse lukud on
lõhutud ja kadunud olid kaks märgiheitmis masinat ja üks märgiheite seade, kahju
6354,54 €. Avaldus on tehtud politseile .
Otsustati: võtta teadmiseks.
Poolt : 6 juhatuse liiget
2,4. Kodulehest.
Tegevjuht , Egert Malts, tutvustas oma visiooni uuest Ida-Viru JMS kodulehest.
Otsustati: võtta teadmiseks.
Poolt: 6 juhatuse liiget
2,5. Kokkutuleku särgid.
Juhatuse liikmed arutasid selle üle millistele nõudmistele peaksid vastama särgid.
Otsustati: tegevjuht, Egert Malts , võtab 3 hinnapakkumist särkidele.
Poolt : 6 juhatuse liiget.
2,6. Tegevjuhi vajadused.

Juhatuse liikmed arutasid läbi antud küsimuse.
Otsustati: 2,6;1 võtta TELIA`lt paketi hinnapakkumine (internet, arvuti ja telefon).
2,6;2 maksta sõidukulu hüvitist 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui
300.- eurot kuus (alus: sõidupäevik).
2,7. Hinnad: jahiload ja liikmemaksud.
Juhatuse liikmed arutasid eelnimetatud küsimust ja tegid järgmise otsuse.
Otsustati: teha Ida-Viru JMS MTÜ volinike/üldkoosolekule järgmine ettepanek –
-kehtestada Ida-Viru JMS liikmemaksuks 40.-€ aasta kõikidele jahimeestele.

2,8. Järgmine juhatuse koosolek toimub 01.06.2016.a algusega kell 12.00
Ida-Viru JMS majas, Jõhvis, Oru tn.1A.
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