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Juhatuse koosolek .

19. detsember 2018.a.

Jõhvi , Oru 1a.
PROTOKOLL 12-2018
Koosoleku algus kell 12.13

Lõpp kell 13.10

Koosolekut juhatas: Tarmo Tomson
Protokollis: Talvi Vestel
Koosolekul osalesid:
Juhatuse liikmed: Raimu Aia , Kaupo Tihvan , Andrei Šilin , Aare Aalja ja Tarmo
Tomson.
Koosolekult puudusid juhatuse liikmed: Sulev Tooming ja Marko Vinni töö tõttu.
Koosolekul osales tegevjuht : Egert Malts.
Koosolekul revisjonikomisjoni esimees, Raivo Keskla, ei saanud osaleda töö tõttu.

PÄEVAKORD
1. Hundijahist.
2. Põhikirjast ( Ontika JK päring).
3. Eelarve täitmisest

4. Põhivara maha kandmine.
5. Muud küsimused ( Sulev Tooming –avaldus; selgitustaotlus jne. ) .
1. Hundijahist.
Ida-Viru ohjamisalal kütiti 10.detsembriks 2018 2 hunti , mis oli lubatud.
Tegevjuhil teha taotlus hundilubade saamiseks.
Info võeti teadmiseks ja täitmiseks.
Kõik poolt.
2.

Põhikirjast ( Ontika JK päring).
Ida-Viru JMS-i juhatusele on laekunud päring üldkoosoleku toimumise
kohta. Vastuseks saame ütelda järgmist: Ida-Viru JMS MTÜ puuduvad
käesoleval aastal eelarvelised vahendid koosoleku läbiviimiseks ja ka
advokaadibüroole tasumiseks. Teie ettepanekud koos teiste jahtkondade
ettepanekutega põhikirja kohta on advokaadibüroole saadetud (okt.november). Mitmel jahtkonnal ei ole moodustatud mittetulundusühinguid.
30.01.2019 saabub kohtuotsus Konju lasketiiru juurdepääsu tee kohta ja alles
peale seda saab jurist hakata põhjalikult tegelema põhikirjaga. Uuel aastal
on uued eelarvelised vahendid millest saab ka juristile tasuda.
Info võeti teadmiseks ja täitmiseks (vastata Ontika JK).
Kõik poolt.

3.

Eelarve täitmisest.
18.12.2018.a. seisuga on eelarve tulude pool ( planeeritud 65487.-€) täidetud
71851 .-€ . Saadud enamtulu 6364.-€. Enamtulu arvelt suurendada
palgafondi 1200.-€ võrra ja muid tegevuskulusid suurendada 4300.-€ võrra.
Eelarve muudatused kinnitati.
Kõik poolt.

4.

Põhivara maha kandmine.
Juhatus vaatas üle 2018.a. põhivara inventuuri ja otsustas maha kanda
järgmised põhivarad:
a) televiisor PHILIPS soetusaasta 1999 - katki
b) grafoprojektor 3M 2000S soetusaasta 2000 – katki
c) printer EPSON LX-350 Dot Matrix SN soetusaasta 2013 – katki
d) tolmuimeja ELEKTROLUX 930 soetusaasta 2005 – katki
Põhivara inventuur ja maha kandmine kinnitati.
Kõik poolt.

5. Muud küsimused (Sulev Tooming –avaldus ; selgitustaotlus jne. ).
a) 19.12.2018.a. laekus juhatusele juhatuse liikme , Sulev Tooming, avaldus
soovi kohta astuda tagasi juhatuse liikme kohalt igapäevatöö tõttu.

Otsustati; rahuldada avaldus alates 19.12.2018.a. Sulev Tooming`al võtta
end maha ka äriregistrist.
Kõik poolt.
b) Ida-Viru JMS on laekunud selgitustaotlus M. Kallavus´elt töö kohta IdaViru JMS-is.
Info võeti teadmiseks.
Kõik poolt.
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