Juhatuse koosolek
12. veebruar 2020.a.
Jõhvi , Oru 1a.

PROTOKOLL 02-2020
Lõpp kell 11.47

Koosoleku algus kell 09.02

Koosolekut juhatas: Marko Vinni.
Protokollis: Talvi Vestel.
Koosolekul osalesid:
Juhatuse liikmed: Avo Randlo , Kaupo Tihvan , Marko Vinni,

Veiko Rosi ,

Tarmo Tomson ja Rudolf Pervunin. Heiko Taim oli andnud volituse Veiko Rosile.
Koosolekule olid palutud ka revisjonikomisjoni liikmed. Osales Mati Alles.

PÄEVAKORD
1. Egert Maltsa hagi töövaidluskomisjoni.
2. Juriidiliste liikmete vastuvõtmise leping IVJS-i ja liikmete vastu võtmine MTÜ
IVJS-i.
3. Väikekiskjate küttimise juhendi kinnitamine 2020/21 jahiaastaks.
4. Üldkoosoleku kokkukutsumise dokumendid.
5. Eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine üldkoosolekule.
6. Revisjonikomisjoni aruanne.

7. IVJS hooaja lõpupeo hinnapakkumiste kinnitamine.
8. IVJS raamatu koostamise ülevaade.
9. IVJS esindaja kandidatuuri kinnitamine EJS juhatusse. EJS volikogu toimub 23.04.20.
10. Jahiteooriaeksami vastuvõtukomisjoni liikmete kinnitamine.
11. Laste koolitamiseks A3 plakatite trükkimine.
12. Sõitude kompenseerimine ja marutaudi peade proovide vahendustasu kinnitamine.
13. Roland Pulleritsi avaldus.
14. Ulukikahjustuste fond.
15. Muud küsimused ( K. Tihvani ettepanek – lipud klubi territooriumile ; uue juhatuse
aja määramine ; meene hinnapakkumine Purtse Vineerilt ; Ida-Viru Jahilaskurklubi
avaldus toetuse saamiseks.)
1. Egert Maltsa hagi töövaidluskomisjoni.
Sõna sai juhatuse esimees , Marko Vinni , kes rääkis töövaidluskomisjoni
istungist mis toimus 30.01.2020.a. Rakveres . Otsus saabub täna kell 14.00.
Edasised tegevused kujundatakse peale otsuse saamist.
Info võeti teadmiseks.
2. Juriidiliste liikmete vastuvõtmise leping IVJS-i ja liikmete vastu võtmine
MTÜ IVJS-i.
Laekunud avaldused , protokollid ja jahimeeste nimekirjad kontrolliti üle ja
siis tehti järgmine otsus;
2.1; Võtta vastu alates 12.02.2020.a. MTÜ Ida-Viru JMS-i järgmised juriidilised liikmed:
1- Auvere Jahtkond MTÜ
2- Reino Jahilasketiir MTÜ
3- Kiviõli jahimeeste Ühing MTÜ
4- Kivinõmme kütid MTÜ
5- Kurtna jahtkond MTÜ
6- Lohusuu jahiselts MTÜ
7- Narva jahiselts MTÜ
8- Oonurme Jahiselts MTÜ
9- Ontika jahiselts MTÜ
10- Permisküla jahiselts MTÜ
11- Remniku jahiselts MTÜ
12- Jahimeeste selts Hundi Nurk MTÜ
13- Viivikonna jahiselts MTÜ
14- Voka jahtkond MTÜ
Puudu on korrektsed protokollid järgmistel juriidilistel liikmetel:
1- Alajõe jahtkond MTÜ

23456-

Kiikla jahiselts MTÜ
Kohtla-Nõmme jahtkond MTÜ
Kuremäe jahtkond MTÜ
Mäetaguse Venator MTÜ
Tamme Jahimeeste Selts MTÜ

Puudused eelnimetatud jahtkondadel kõrvaldada enne 11.03.2020.a.
Kõikide juriidiliste liikmetega sõlmitakse uued „ Jahimaade haldamise
lepingud“. Lepingute koostamisel on kasutatud juriidilist abi.
Tutvuti koostatud lepingu projektiga , mille puuduseks leiti ,et puudub
aruannete esitamise kohustus vastavalt MTÜ seadusele. Viia lepingusse see
punkt sisse kirjutada.
Otsustati:
2.2; sõlmida kõikide juriidiliste liikmetega „Jahimaade haldamise lepingud“.
2.3; iga juriidiline liige peab valima oma liikmete seast esindaja IVJS-i MTÜ
üldkoosolekule.
Kõik poolt.
3. Väikekiskjate küttimise juhendi kinnitamine 2020/21 jahiaastaks.
Tutvuti väikekiskjate küttimisjuhendiga ja peale arutelu
otsustati: 3.1; kinnitada juhend esitatud kujul.
3.2; kinnitada auhinnafond 1000.-€.
3.3; võistlus algab 01.03.2020.a.
Kõik poolt.
4 . Üldkoosoleku kokkukutsumise dokumendid.
Antud küsimus otsustati jätta järgmise juhatuse koosolekule.
Kõik poolt.
5 .Eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine üldkoosolekule.
Tutvuti 2020.a. eelarvega ja 2019.a. majandusaasta aastaaruandega.
2020.a. tehakse oluline muudatus eelarve tuluartiklite osas. Enam ei ole
liikmemaksu ja ka jahiload on tasuta. Selle asemele tuleb jahimaade kasutamise tasu vastavalt jahimaade pindadele.
2020.a. eelarve ja 2019.a. majandusaasta aastaaruanne vaadatakse üle veel
11.03.2020 toimuval juhatuse koosolekul.
Kõik poolt.
6. Revisjonikomisjoni aruanne.
Antud päevakorra küsimuses juhtis juhatuse esimees revisjonikomisjoni tähelepanu vajadusele põhjalikult kontrollida MTÜ Ida-Viru JMS paberimajandust. Revisjonikomisjon koguneb kokku 18.02.2020
Info võeti teadmiseks.
7. IVJS hooaja lõpupeo hinnapakkumiste kinnitamine.
Juhatuse esimees ütles ,et on saabunud lõpupeo toitlustamise hinnapakkumine ,samuti õhtujuhi läbiviija hinnapakkumine.
Peale arutelu toitlustamise , õhtujuhi ja osalustasu üle otsustati:
7.1; kinnitada Tagavälja toitlustamise hinnapakkumine hooaja
lõpupeoks summas 1680.-€.

7.2; hooaja lõpupeo osalustasu inimese kohta 20.-€.
7.3; kinnitada õhtujuhi hinnapakkumine 350.-€.
Kõik poolt.
8. IVJS raamatu koostamise ülevaade.
Sõna sai juhatuse esimees , Marko Vinni , kes andis ülevaate raamatu koostamise kohta. Raamatu koostajad ootavad eriti teavet jahilaskespordi ajaloo
kohta.
Info võeti teadmiseks.
9. IVJS esindaja kandidatuuri kinnitamine EJS juhatusse. EJS volikogu toimub
23.04.2020.a.
IVJS-i esindaja kandidaadiks EJS juhatusse esitati kaks jahimeest:
1- Riho Breivel
2- Marko Vinni
Marko Vinni taandas ennast selle punkti hääletusest.
Toimus hääletus mille tulemused olid järgmised:
Riho Breivel poolt 1 hääl.
Marko Vinni poolt 5 (viis) häält.
Seega IVJS-i esindaja kandidaat EJS-i juhatusse on Marko Vinni.
10.57 lahkus koosolekult revisjonikomisjoni liige Mati Alles.
10. Jahiteooriaeksami vastuvõtukomisjoni liikmete kinnitamine.
Jahiteooriaeksami vastuvõtukomisjoni noorjahimeestele on vaja korrastada.
Peale arutelu tehti järgmine otsus:
10.1; Jahiteooriaeksami vastuvõtukomisjon noorjahimeestele on järgmine:
- Kaupo Tihvan
- Avo Randlo
- Marko Vinni
- Alar Süda
- Gunnar Kõue
Kõik poolt.
11. Laste koolitamiseks A3 plakatite trükkimine.
Juhatuse esimees tegi juhatuse liikmetele ettepaneku laste koolitamiseks
tellida A3 plakatid. Marko Vinni tutvustas juhatuse liikmetele tellitavate
plakatite sisu. Peale arutelu tehti järgmine otsus:
11.1; võtta hinnapakkumine kinnitamiseks järgmisel juhatuse koosolekul,
11.2; tellida plakateid 2 komplekti.
Kõik poolt.
12. Sõitude kompenseerimine ja marutaudi peade proovide vahendustasu
kinnitamine.
Tegevjuhil on tihti vaja käia EJS-is millega kaasnevad täiendavad kulutused.
Peale arutelu tehti järgmine otsus:
12.1;kompenseerida tegevjuhile sõiduauto kütuse tšekkide alusel.
Ida-Viru JMS saab vahendustasu marutaudiproovide eest. Proovide dokumentidega tegeleb spetsialist/ raamatupidaja millega kaasneb täiendav töö.
Peale arutelu otsustati:

12.2; 50 % vahendustasust maksta spetsialist/raamatupidajale.
Kõik poolt.
13. Roland Pulleritsi avaldus.
Juhatuse liikmed läbivaadanud tsiviilasja nr. 2-18-2706 15.04.2018
otsustati:
13.1; kinnitada Roland Pullerits Kurtna jahtkonna liikmeks.
Kõik poolt.
14. Ulukikahjustuste fond.
IVJS-i juhatusele on laekunud Ontika JK esimehe Ralf Burk´i ettepanek
hüvitisfondi loomiseks. Juhatuse liikmed arutasid antud ettepanekut ja leiti
et ettepanek on vajalik.
14.1; otsustati arutada antud ettepanekut IVJS´i üldkoosolekul.
Kõik poolt.
15 .Muud küsimused ( K. Tihvani ettepanek – lipud klubi territooriumile; uue
juhatuse aja määramine; meenete hinnapakkumine Purtse Vineerilt, IdaViru Jahilaskurklubi avaldus toetuse saamiseks ; üldkoosolekule uue aja
määramine jne.)
a) K. Tihvani ettepanek –lipud klubi territooriumile leidis juhatuse liikmete
heakskiidu. Otsustati: osta Ida-Viru JMS`i lipumasti viir. Valmistada IVJS
lipp.
b) Uue juhatuse aja määramine: järgmine juhatuse koosolek toimub 11.03.2020
algusega kell 09.00.
c) Meene hinnapakkumine Purtse Vineerilt. Peale hinnapakkumise kuulamist
leidsid juhatuse liikmed, et oleks vaja võtta ka teistelt tegijatelt hinnapakkumisi. Antud küsimust arutatakse järgmisel juhatuse koosolekul
d) Ida-Viru Jahilaskurklubi avaldus toetuse saamiseks 2020.a. summas 3500.-€
Otsustati arvestada avaldusega 2020.a. eelarve koostamisel
e) Üldkoosoleku uus aeg on 28.03.2020 algusega kell 10.00 IVJS´i majas, Oru
1a, Jõhvi linn.
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