Eesti Leader Liidu üldkoosoleku
PROTOKOLL
Paide, Järvamaa 21. juuni 2017. aasta
Eesti Leader Liidu 18 liikmest osales koosolekul 13 liiget: MTÜ Arenduskoda, Järva Arengu Partnerid, Võrumaa
Partnerluskogu, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu, Põlvamaa
Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Virumaa Koostöökogu, Raplamaa Partnerluskogu, Võrtsjärve Ühendus,
Kodukant Läänemaa ja Piiriveere Liider.
Osalejate nimekiri lisatud protokollile (Lisa1)

Koosoleku rakendamine
Ettepanek: Koosolekut juhatab Tiiu Rüütle ja protokollib Piret Leskova
Kõik koosolekul osalejad on ettepaneku poolt.
Koosoleku juhataja küsib koosolekul osalejate nõusolekut koosoleku päevakorra kinnitamiseks.
Koosolekul osalejad kinnitasid ühehäälselt koosoleku päevakorra.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Eesti Leader Liidu 2016.a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine
Eesti Leader Liidu korraline juhatuse valimine
Eesti Leader Liidu korraline revisjonikomisjoni valimine
ELARD tegevuste ülevaade, ELARD algatuste tutvustamine ja ELARD liikmemaksu muudatustest ülevaate
andmine
5. Kommunikatsiooniplaani esitlemine
6. Eesti Leader Liidu 2017.a. tegevuskava täiendamine ja kinnitamine
Koosoleku juhataja ettepaneku häälte lugemise komisjoni valimiseks, ettepanek valida kolm liiget.
Üldkoosolek on ettepanekuga nõustus.
Häälte lugemise komisjoni valiti kolm liiget: Riina Trumm – Lõuna-Järvamaa Koostöökogust, Kerli Lambing – Lääne
Harju Koostöökogust ja Jaak Vitsur – Raplamaa Partnerluskogust.
1. Eesti Leader Liidu 2016.a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine
Arutati: Üldkoosolek tutvus majandusaasta aruande (Lisa 2) ja revisjonikomisjoni aktiga (Lisa 3). Arutati võlgnike
teemal ja leiti, et võlgnikud peavad üles jääma oma arved Eesti Leader Liidule ära tasuma. Ühiselt leiti, et erandeid ei
tehta. Üldkoosolek leidis, et liikmemaksu võlad peaks üle vaatama juhatus.
Ettepanek kinnitada Eesti Leader Liidu 2016.a. majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni akt koos.
Toimus hääletamine.
Ettepanekuga nõus kõik üldkoosoleku liikmed, erapooletuid ega vastu hääli ei ole.
Otsus: kinnitada 2016.a. majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni akt.
Toimus hääletamine.
Otsusega nõus kõik üldkoosoleku liikmed, erapooletuid ega vastu hääli ei ole.

2. Eesti Leader Liidu korraline juhatuse valimine
Arutati: Eesti Leader Liidule oli esitatud üks kirjalik nõusolek koos motivatsioonikirjaga juhatuse liikmeks
kandideerimise kohta (Lisa 4). Kirjaliku nõusoleku ja motivatsioonikirja esitas Valdek Haugas, kes ise üldkoosolekul ei
viibinud.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku võimaldada juhatuse liikmete valimisel osaleda ka kirjaliku nõusolekuga.
Toimus hääletus.
Ettepanekuga olid nõus 12 üldkoosoleku liiget, erapooletuid 1 ja vastu hääli ei olnud.
Arutati: Eesti Leader Liidu põhikirjajärgselt valitakse juhatus kolmeks aastaks ja on kuni seitsme liikmeline. Toimub
arutelu juhatuse liikmete arvu ja juhatuse liikmete volituse ajalise kestvuse üle.
Üldkoosoleku liikmete arutelu tulemusel teeb koosoleku juhataja ettepaneku valida viieliikmeline juhatus kolmeks
aastaks.
Toimus hääletus.
Ettepanekuga olid nõus kõik koosolekul osalenud liikmed, erapooletuid ega vastu hääli ei ole.
Esitatakse juhatuse liikmete valimiseks kandidaate. Juhatuse liikmeks kandideerivad järgnevad esindajad:
1. Valdek Haugas – Virumaa Koostöökogust
2. Tiiu Rüütle – Põlvamaa Partnerluskogu
3. Arno Kannike – Põhja-Harju Koostöökogu
4. Riina Trumm – Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
5. Silva Anspal – Järva Arengu Partnerid
6. Karl Õmblus – Võrtsjärve Ühendus
7. Rafael Milerman – Lääne-Harju Koostöökogust
Häälte lugemise komisjonist Kerli Lambing jagab igale liikmele hääletussedeli, jagati kokku 13 sedelit.
Toimus salajane hääletus.
Häältelugemise komisjon saab tagasi 13 sedelit, hääled loetakse kokku ja tulemused on järgnevad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Silva Anspal – 13 häält
Valdek Haugas – 12 häält
Tiiu Rüütle – 11 häält
Rafael Milerman – 9 häält
Karl Õmblus – 8 häält
Riina Trumm – 6 häält
Arno Kannike – 5 häält

Valituks osutusid: Silva Anspal, Valdek Haugas, Tiiu Rüütle, Rafael Milerman ja Karl Õmblus.
OTSUS: Kinnitada kolmeks aastaks Eesti Leader Liidu viie liikmeline juhatus, mille liikmed on Silva Anspal, Valdek
Haugas, Tiiu Rüütle, Rafael Milerman ja Karl Õmblus.
Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud 13 liiget, erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.
3. Eesti Leader Liidu korraline revisjonikomisjoni valimine
Arutati: Revisjonikomisjoni liikmeteks esitati Riina Trumm, Kerli Lambing, Jaak Vitsur.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida revisjonikomisjon kolmeks aastaks ja kolmeliikmeline ning panna
hääletusele esitatud revisjonikomisjoni kolmeliikmeline nimekiri.
Toimus hääletamine
Koosolekul osalenud 12 liiget on ettepanekuga nõus, erapooletuid 1 ja vastu hääli ei ole.
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OTSUS: Kinnitada kolmeks aastaks kolmeliikmeline revisjoni komisjon, mille liikmed on Riina Trumm, Kerli Lambing ja
Jaak Vitsur.
Toimus hääletamine.
Otsuse poolt kõik koosolekul osalenud 13 liiget, erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.
4. ELARD tegevuste ülevaade, ELARD algatuste tutvustamine ja ELARD liikmemaksu muudatustest ülevaate
andmine
Arutati: Eesti Leader Liidu tegevjuht esitas ettekande (Lisa5), kus ta andis ülevaate ELARD tegevustest ning uuest
ELARD korrast, kus ELARD liikmemaks saadetakse riikide katuseorganisatsioonidele, kes jagab liikmemaksu summa
oma liikmesriigi LEADER tegevusgruppidele vahel. Eesti Leader Liidu liikmete ELARD liikmemaks on juba arvestuslikult
Liidu liikmemaksu arvestuses sees. Mitteliikmetele tuleb teha arve.
2018. aastaga lõpeb Eestil ELARD presidentuuriaasta ja Eestil on võimalik kandideerida aastal 2019 asepresidendiks.
Kavas on sarnaselt presidentuuriaastatele taotleda ministeeriumilt tegevustoetust ka asepresidentuuri aastateks.
Arutati ka tegevusgruppide toetuse andmisega, mis võiks olla kõigi eelduste kohaselt pool praegusest toetusest ehk
siis 250 eurot.
Ettepanek: Toetada ELARD aseprsidentuuri korral Eesti poolseid tegevusi 250 euroga LEADER tegevusgrupi kohta.
Toimus hääletamine.
Ettepaneku poolt kõik koosolekul osalenud 13 liiget, erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.
OTSUS: Toetada ELARD asepresidentuuri korral Eesti poolseid tegevusi 250 euroga LEADER tegevusgrupi kohta.
5. Kommunikatsiooniplaani esitlemine
Arutati: Kommunikatsiooni töörühma liige, Kerli Lambing esitles valminud kommunikatsiooniplaani (Lisa 6).
Üldkoosolek oli valminud kommunikatsiooniplaaniga nõus ja faili kujundamise järgselt tuleks lisada
kommunikatsiooniplaan ka Liidu kodulehele. Kommunikatsiooniplaani kujundusega tegeleb ja kodulehele lisab faili
tegevjuht.
Info võeti üldkoosoleku liikmete poolt teadmiseks.
6. Eesti Leader Liidu 2017.a. tegevuskava täiendamine ja kinnitamine
Arutati: Liidu tegevjuht tutvustas täiendatud tegevuskava (Lisa7). Kodukant Läänemaa esindaja teeb ettepaneku, et
Eesti Leader Liit küsiks taotlejatelt tagasisidet. Sügisel (toimub Liidu arengupäevade järgne) Liidu liikmete rahulolu
uuring ja tagasiside kogumine liikmetelt.
Ettepanek: Eesti Leader Liit viib läbi käesoleva aasta sügisel rahulolu uuringu taotlejate ja Liidu liikmete seas. Lisada
tegevused ka Liidu tegevuskavasse.

Koosoleku juhataja: Tiiu Rüütle /allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija: Piret Leskova /allkirjastatud digitaalselt/
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