MTÜ Järvamaa Jahindusklubi
Juhatuse koosoleku protokoll
08.12. 2018.a.
Paide Parkali 28a
Koosoleku algus kell 17.00, lõpp kell 19.00.
Koosolekust võttis osa: Mati Hõbemägi, Vello Noorveli, Hardi Ulla, Juri Kari, Jüri Pikma, Toomas
Uusmaa, Arvi Luuk
Puudusid: Margus Vaas, Igor Homin
Koosoleku juhatajaks valiti Jüri Pikma, protokollijaks Lauri Ellram
( ühehäälselt)

Kinnitati päevakord:
1. 2018.a eelarve
2. Informatsioon lasketiiru kohta
3. Laekunud avaldused
4. Volikogu kokkukutsumine ja päevakord
5. Jooksvad küsimused
Päevakorrapunkt nr.1

2018.a.eelarve
Arutati 2018.a. eelarve projekti. Vaadati läbi tulude ja kulude pool. Liikmemaksu otsustati
mitte tõsta, suuruseks jääb 70 eurot. Liikmete arv eelarvesse jääb 530 kuna Alliku jahtkond
lahkub Klubist (21 jahimeest) alates 1. märtsist.
Arutati, kuidas jahtkonnad tasuksid liikmemaksu. Esitati kaks ettepanekut.
1.Õiendiga jahtkonna eelarve realt,
2.Esimehed koguvad raha enda kätte nimekirjade alusel ning teevad ülekande Klubi arvele.
Nimekiri koos allkirjadega tuleb edasta tegevjuhile.
Palgafondi otsustati mitte suurendada, kuid eelarvesse tehti üks muudatusettepanek.
Suurendada isikliku sõiduauto kasutamise tasu 350 euroni kuus, aastas 4200 eurot. Summa
jaguneb majahoidja Aavo Viirmaa (50 eurot kuus) ja tegevjuhi Lauri Ellrami ( 300 eurot
kuus) vahel. Kulutus kaetakse muude kulude arvelt ning tõus 2500lt 4200 euroni aastas
kaetakse ettevõtlustulude arvelt, mille klubi teenib halduslepingute või renditulude kaudu.
Arutusele tuli klubi raha tagasimaksmine Silva Milderi poolt. Mati Hõbemägi andis ülevaate
hetke olukorrast. Aasta jooksul on tagasi makstud iga kuu 50 eurot(v.a. 1 kuu). Kohtukulud
riigi ees on tal nüüd tasutud. Juhatus otsustas üksmeelselt nõuda edaspidi Silva Milderilt 100
eurot kuus Klubi tuludesse.
Jüri Pikma tegi ettepaneku jagada infot Silva Milderi kohta ka volinike järgmisel koosolekul.
Hääletusele pandi nii 2018.a. eelarve vastuvõtmine kui volinike koosolekule esitamine.
Hääletati
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletuid 0

Päevakorrapunkt nr.2
Informatsioon lasketiiru kohta.
Tegevjuht Lauri Ellram andis ülevaate lasketiiru kohta. Projekt on valmis, projektitaotlust PRIAle
koostatakse Alar Lugu poolt, valmib 12.02.2018.a. Lasketiiru projekt tuleb esitada hiljemalt
16.02.2018. Esimeses etapis taotletakse raha 50m ja 100m kuulitiirude ehituse jaoks koos
laskemajadega, jooksva sea ja põdra ajamite ning elektrooniliste märklaudadega. Samuti rajatakse
kruusatee ja 20 kohaline parkla.
2.etapis rajatakse tiiru haavlilaskmisrajatised ning peamaja.
Informatsioon võeti teadmiseks.
Päevakorrapunkt nr.3
Laekunud avaldused
Liikmeks astumise avalduse on esitanud:
Brigitta Krašavin (Kõrvemaa)
Otsus: Avalduse läbi vaadanud, otsustas juhatus uue liikme vastu võtta.
Hääletati:
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletuid 0
Päevakorrapunkt nr.4

Volikogu kokkukutsumine ja päevakord
Juhatus otsustas kokku kutsuda volikogu koosoleku 07. märtsil 2018.a. kell 17.30 Paides
Parkali 28a. Päevakorda lisati punktid:
1.
2.
3.
4.

MTÜ Järvamaa Jahindusklubi 2018.a. eelarve kinnitamine
Puraviku kinnistu müük (võõrandamise luba)
Laekunud avaldused
Jooksvad küsimused

Jüri Pikma tegi ettepaneku hääletada elektrooniliselt volikogu päevakorra punktide
lisandumisel.
Volikogu kokkukutsumine ning päevakord pandi hääletusele.
Hääletati:
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletuid 0

Päevakorrapunkt nr.5

Jooksvad küsimused ja info
Arutati Klubi vapimärgi ja EJS teenetemärgiga seonduvat. Mõlemad taotlused on vaja esitada
15. märtsiks. Tegevjuht teavitab jahtkondade esimehi oma liikmete esitamiseks vapimärgi
kavaleriks. Klubi vapimärgi kavalere võib esitada JJK kuuluv jahtkond, JJK juhatus või
tegevjuht. Klubi vapimärgi andmise otsustab juhatus.

Informatsioon võeti teadmiseks
Koosolekut juhatas:
Jüri Pikma
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollis:
Lauri Ellram
/allkirjastatud digitaalselt/

