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          PROTOKOLL 2-2022 

 

 
 

Koosoleku algus kell 10.00                                                                     Lõpp kell 11:40 

 

 

 

Koosolekut juhatas: Marko Vinni 

 

Protokollis: Veiko Rosi 

 

Koosolekul osalesid: 15 Ida-Viru Jahimeeste Seltsi liiget 

 

Juhatuse liikmetest osales koosolekul: Marko Vinni 

 

Koosolekult puudusid 5 Ida-Viru Jahimeeste Seltsi liiget 

 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Seltsi hoone edasine saatus ja hoone vajalikkus MTÜ-le 

2. Vabariikliku kokkutuleku korraldamine ja tegevusplaan 

3. 2023 aasta IVJS seltskondlikud üritused  

4. Küttimise info 

5. Muud küsimused 

a) Jahimaade rahaline ümberhindamine  

 

 

 

 



               

1. Seltsi hoone edasine saatus ja hoone vajalikkus MTÜ-le 

 

Kuulati ära erinevad ettepanekud ja anti juhatusele suunised järgmiseks üldkoosolekuks. 

 

Ettepanek: Lasta hinnata seltsihoone koos maaga, kinnisvara hindamisakt. Uurida välja 

võimalused, kui hoone läheb müüki, kuidas jaotatakse raha liikmete vahel. Näidata reaalselt 

kulu, mis on seotud klubihoonega 2022. aastal 

 

15 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Lasta hinnata seltsihoone koos maaga, kinnisvara hindamisakt. Uurida välja 

võimalused, kui hoone läheb müüki, kuidas jaotatakse raha liikmete vahel. Näidata reaalselt 

kulu, mis on seotud klubihoonega 2022. aastal 

 

2. Vabariikliku kokkutuleku korraldamine ja tegevusplaan 

 

Marko Vinni rääkis, mis on tehtud, kuhu liigutakse ja mida oleks veel vaja teha. Kõik, kes 

soovivad kokkutuleku läbiviimise meeskonnas olla, siis tuleb võtta ühendust Markoga. 

 

Info võetud teadmiseks  

 

3. 2023 aasta IVJS seltskondlikud üritused  

 

Kuna IVJS saab 2023. aastal 75aataseks,  siis kas on majanduslikult mõttekas kaks pidu 

korraldada või siis teha üks ja suur.  

 

Ettepanek: Korraldada üks suur ja uhke pidu 75 aasta juubeli puhul ja anda Markole volitus 

peo korraldamisega tegelema hakata ja vajadusel kaasata liikmeid. 

 

15 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud 

 

Otsus: Korraldada üks suur ja uhke pidu 75 aasta juubeli puhul ja anda Markole 

volitus peo korraldamisega tegelema hakata ja vajadusel kaasata liikmeid. 

 

4. Küttimise info 

 

Marko Vinni andis ülevaate 2022 hooaja küttimise tulemustest. 

 

Info võetud teadmiseks 

 

 



     5.Muud küsimused 

        a) Jahimaade majanduskavade tellimine  

 

Aavo Randlo püstitas küsimuse jahimaade ümberhindamise kohta, et võiks tellida jahimaade 

majanduskavad, et oleks selge, et millistel hektaritel saab reaalselt jahti pidada ja mille alusel 

liikmemaksu tasuda.    

 

Otsus: Kuna IVJS sellega ei tegele ja seda mujalt tellida läheb liiga kulukaks, siis otsustati, et 

sellega pole mõtet tegeleda. Riik samuti täna majanduskavasid tellima ei hakka, kuna ei näe 

selles majandusliku mõtekust ega vajadust.  
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