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Algus kell 13.00, lõpp kell 13.20
Koosolekut juhatas: EIL juhatuse liige Arko Vool.
21-liikmesühingust võtab osa 16 delegaati, sh 9 neist volitustega ja 1 osaleb Skype teel
(Lisa 1).
Koosoleku avab EIL juhatuse liige Arko Vool, kes teeb ettepaneku valida koosoleku
juhataja ja protokollija. Pakutakse juhatajaks Arko Vool ja protokollijaks Signe Falkenbergi.
Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemise komisjon. Kandidaatideks
esitatakse Ivar Liiv ja Heldur Otsa. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Delegaatide registreerimistulemuste alusel on koosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja A.Vool kannab ette väljapakutud päevakorra ja küsib, kas kõik on nõus.
Vool: Ettepanek kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt:
1. K.Puusild juhatuse liikme kohalt tagasiastumise avalduse rahuldamine
2. Juhatuse uue liikme määramine
3. Auditeerimise otsustamine ja audiitori määramine
Hääletus:
Poolt 16, vastu 0.
OTSUS:
Kinnitada esitatud päevakord

PUNKT 1
Vool: EIL juhatuse liige K.Puusild esitas 2.jaanuaril avalduse tema vabastamiseks juhatuse
liikme kohustustest. Vastavalt MTÜ-de seadusele ja EIL põhikirjale kutsus EIL juhatus
kokku üldkoosoleku, kelle pädevusse kuulub juhatuse liikmete ametisse kinnitamine. Teen
üldkoosolekule ettepaneku rahuldada K.Puusild´I avaldus.
Hääletus:
Poolt 16, vastu 0.
OTSUS:
Vabastada K.Puusild EIL juhatuse liikme kohustustest.
PUNKT 2
Vool: Vastavalt 28.mail 2010.aastal EIL aastakoosolekul otsustatud päevakorra punkti 5
otsusele 3: ”Juhul, kui juhatuse liige taandab ennast juhatuse tööst ennetähtaegselt, saab
tema kohale asuda järgmine hääletuse tulemusel enim hääli saanud kandidaat” teen
ettepaneku uueks juhatuse liikmeks määrata Endre Varik.

Hääletus:
Poolt 15, vastu 0, ei hääletanud 1
OTSUS:
Kinnitada uueks EIL juhatuse liikmeks E.Varik.
PUNKT 3

Vool: Käesoleva koosseisuga juhatuse volitused lõpevad selle aasta mai kuus. Juhatus

soovib enne ameti mahapanemist lasta teostada audit välisaudiitoril. Vastavalt EIL põhikirja
p.33 otsustab selle teostamise üldkoosolek.
EIL juhatus võttis hinnapakkumised kolmelt MTÜ-sid auditeerivalt audiitorilt.
Teen üldkoosolekule ettepaneku võtta vastu otsus lasta 2013. aasta majandustulemusi
auditeerida odavama pakkumise teinud OÜ Anrisonil.
Hääletus:
Poolt 16, vastu 0.
OTSUS:
Kutsuda EIL 2013. majandusaasta tulemusi auditeerima OÜ Anrison.

Koosoleku juhataja: A.Vool
Koosoleku protokollija: S.Falkenberg

