
   
 
 
 
 
 
 
 
Juhatuse  koosolek , erakorraline                                        12. september  2016.a. 
-koos jahtkondade esindajatega. 
Jõhvi , Oru 1a. 
 
 
 
 
PROTOKOLL  12-2016 
 
 
 
 
Koosoleku algus kell 17.03                                                                 Lõpp kell 18.10 
 
 
 
 
Koosolekut juhatas: juhatuse esimees Roland Pullerits. 
 
Protokollis: spetsialist/raamatupidaja Talvi Vestel 
 
 
Koosolekul osalesid: 
 
Juhatuse liikmed:   Raimu Aia  , Kaupo Tihvan ,  Aare  Aalja , Roland Pullerits. 
 . 
 
Puudusid: Sulev Tooming, Tarmo Tomson ja Andrei Šilin 
 
 
Koosolekul osales tegevjuht: Egert Malts. 
 
Koosolekul  osales  revisjonikomisjoni  esimees :  Raivo Keskla. 
 



Koosolekul osalesid : Kalle Pirk , Gennadi Bondarev , Rudolf Pervunin , Martin Mägi , 
 
 Karl-Johannes Kärner , Vassili Kortšagin , Rein Kriisk , Siim Suvi , Allan Simm . 
 
 
 
 
PÄEVAKORD 
 

1.  Põdrajahist-hinnapakkumised. Egert Malts. 
 

2.  Reservfondi loomisest. Eger Malts. 
 

3.  Jooksvad küsimused. 
 

4.  Kokkutulekust osavõtjate I ; II ,III kohale tulnud võistlejate premeerimisest 
 

vastavalt Ida-Viru JMS juhatuse koosoleku protokollile nr 3/2006.a. 
       
 
1 . Põdrajahist-hinnapakkumised. Egert Malts. 
 
Sõna anti tegevjuhile Egert Malts`ile  , kes  rääkis , et on küsinud  5-lt ulukiliha kokku-
ostjalt kokkuostuhindu. Kokkuostuhind põdrarümba kg kohta on 4.10 € kuni 4.30 €. 
Ilmselt on ulukiliha kokkuostjad teinud kartelli kokkuleppe. 
Peale põhjalikku arutelu hinnapakkumiste  üle , koosolekul osalejad tegid järgmise 
otsuse. 
 
Otsustati: põtrade müük jääb esialgu nii nagu eelmistel aastatel. Kui kokkuostuhind 
                  tõuseb siis püüda müüa põtru uuesti ´´ paketina´´. 
 
 Hääletamist ei toimunud. 
 
 
2. Reservfondi loomisest. Egert Malts. 
 
  Sõna anti tegevjuhile, Egert Malts, ile , kes ütles , et vastavalt 27.07.2016.a. toimunud 
erakorralise juhatuse otsusele, tuli teha jahtkondadel  ettepanekud reservfondi loomise 
kohta 01.09.2016.a. Kahjuks tagasisidet kõikidelt jahtkondadelt ei tulnud. Mõned 
jahtkonnad ei ole nõus reservfondi moodustamisest osa võtma. Samas teised on valmis 
koheselt reservfondi panustama. 
Toimus arutelu antud küsimuses. Iga sõnavõtja kaitses oma seisukohta. 
K. J. Kärner´i arvates tuleks moodustada eraldi konto reservfondi jaoks. Kiviõli JK 
on valmis panustama esialgu 300.-€. 
R. Pullerits- tuleb teha selgitustööd jahtkondades  ja reservfondi suuruseks peaks olema 
vähemalt 10000.-€. 
Peale pikka arutelu tehti järgmine otsus: 
 
Otsustati:-  1) moodustada ulukikahjude hüvitamiseks reservfond 
                    2) avada pangas uus arve reservfondi jaoks. 



Poolt:             10 jahtkondade esindajat 
Vastu:             2 jahtkondade esindajat 
Erapooletuid: 0 jahtkondade esindajat 
      
                   
3. Kokkutulekust osavõtjate I ; II , III kohale tulnud võistlejate premeerimisest 
    vastavalt Ida-Viru JMS juhatuse koosoleku protokollile nr. 3/2006.a. 
 
  Kiviõli JS on tekkinud vastasseis lubada võistlejatel preemiaks saadud uluki jahilubade 
  realiseerimist.  Arutati tekkinud olukorda ja tehti järgmine otsus: 
 
  Otsustati:  –  2006.a. juhatuse koosoleku otsusele nr.3 /2006 punkt 2.3 jääb jõusse. 
                                            
   Hääletamist ei toimunud. 
 
 
 4 . Jooksvad küsimused ( jahilubadest –suur ja väikeuluki load- ,liikmemaksu    
    võlgnikud).  
 
    4,1: jahilubadest –suur ja väikeuluki load- anti sõna tegevjuhile  ,Egert Malts, 
           kes tutvustas millistel alustel ja tingimustel võib suur ja väikeuluki lubade 
           väljakirjutamine minna jahtkondadesse. Peale arutelu tehti järgmine otsus. 
            
           Otsustati: uuest jahihooajast kes soovivad võivad hakata ise lubasid välja- 
                             kirjutama. 
          Hääletamist ei toimunud. 
 
  4.2: liikmemaksu võlgnikud. 
         Võeti teadmiseks, et liikmemaksu võlgnikele on antud aega võla likvideerimiseks 
          kuni 01.10.2016.a.  Järgmisel juhatuse koosolekul võetakse vastu võlgnike suhtes 
           lõplik otsus. 
 
 
 
                                                                              
Roland Pullerits                                                                        Talvi Vestel 
Koosoleku juhataja                                                                     Protokollija 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/                                                    /Allkirjastatud digitaalselt/ 
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