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Esitatud päevakord:  

1. Majandusaasta 2013 aruande kinnitamine 

2. Juhatuse valimine 

3. 2014. aasta tegevuskava tutvustus 

4. Arengukava arutelu 

 

Kvoorumi kontroll, koosoleku juhataja valimine ja päevakorra kinnitamine. 

1. Majandusaasta 2013 aruanne. Selgitused majandusaasta aruande kohta – T. Kaus: 

liikmed, kellel liikmemaksuvõlgnevus kolm aastat, arvatakse liikmete nimekirjast 

välja. Küsimus: mis on liikmemaks ja mis on annetus? T. Kaus: liikmemaks 

majandusaasta aruandes  on tulumaksusoodustusega ühingute puhul annetus.  

Lühike ülevaade eelmise aasta üritustest – T. Kaus 

Revisjonikomisjoni hinnangu tutvustamine – A. Teder  

Hääletamine: ühehäälselt 

Otsustati: Majandusaasta 2013 aruanne kinnitada.  

 

2. Juhatuse valimine.  A. Ruutsoo ettepanek: valida ainult juhatuse esimees (nt  A. 

Teder),  kes valib endale ise meekonna. Äriregistrisse kanda ainult esimees, 

ülejäänuid mitte. T. Kaus teeb ettepaneku valida kolme võimaluse vahel: 1- 

liikmeline, 3-liikmeline või 5-liikmeline juhatus. Koosolek toetab 3- kuni 5-liikmelist 

juhatust. 

Juhatuse liikmete kandidaatide esitamine: 



Andres Teder, Kalle Saar, Kaja Lillemets, Kaido Lillemägi, Andres Ling, Aire Kiisk, Kai 

Ruutsoo, Taivo Kaus, Aili Heina. 

Kandideerimiseks nõusoleku küsimine ja juhatusse kandideerimise põhjendamine: 

A. Teder – nõus; peab oluliseks arengukavaga tegelemist. 

K. Saar – ei ole nõus; rõhutab, et selts peab tegelema liikmete ja kogu külaga ning peab 
oluliseks Hallimäe korrastamist. 

K. Lillemets – nõus; valmis kaasa aitama. 

K. Lillemägi – ei ole nõus;  kindlalt küla jaoks alati olemas. 

A. Ling – nõus; ajaline ressurss küll piiratud. 

A. Kiisk – nõus; ikka valmis kaasa aitama. 

K. Ruutsoo – ei ole nõus; vanusega seoses ei soovi juhatuse liige olla. 

T. Kaus – ei ole nõus; valmis külaplatsil muruniitmisega aitama.  

A. Heina – ei ole nõus; peab vahet. 

Ettepanek A. Ruutsoo: hääletada kõiki nõusoleku andnud kandidaate tervikuna. Kõik nõus. 

Ettepanek K. Saar: edaspidi arutada ja arvestada vabatahtlikku tööd seltsi heaks 
liikmemaksuna ning nt võtta  raamatupidaja tehtud töö alusel seltsi liikmeks.  

Hääletamine: poolt 21, erapooletuid 4. 

Otsustati: juhatus kinnitada  4-liikmelisena: Andres Teder, Kaja Lillemets, Andres Ling, Aire 
Kiisk. 

A. Teder: juhatusse kuuludes ei saa olla revisjonikomisjoni liige, seepärast vaja valida uus 
revisjonikomisjon. 

Revisjonikomisjoni kandidaatide esitamine: Kalle Saar, Raivo Liblik, Aili Heina. Ettepanek 
valida 3-liikmeline revisjonikomisjon ja hääletada kõiki kandidaate tervikuna. 

Hääletamine: poolt 23, vastu 1, erapooletuid 1. 

Otsustati: revisjonikomisjon kinnitada 3-liikmelisena: Kalle Saar, Raivo Liblik, Aili Heina. 

 

3. 2014. aasta tegevuskava tutvustus – T. Kaus: teavitab toetuse saamise korrast Lääne-
Nigula vallas. Planeeritud üritused:  17. mail kevadine rohevahetus, 23. juunil jaanituli 
(esinejate kohta info Kaja Lillemetsalt), 12. juulil tantsuõhtu, suvel kord kuus täiturg 
(kuupäevad täpsustamisel), 20. augustil lastepäev, septembris sügisene rohevahetus, 
oktoobris lõikuspidu. 

A. Ruutsoo: seltsi kodulehel info uuendamata, tegemistest võiks olla rohkem ülevaateid. 
Tehakse ettepanek paluda Timo Kaus´il kodulehte täiendada, kes nõustub. 



 

4. Arengukava arutelu – A. Teder: jagab küsitluslehed uue arengukava jaoks arvamuste ja 
ettepanekute kogumiseks. Küsitluslehed saab pärast täitmist panna vanasse koolimajja 
postkasti või saata e-mailile või tuua 17. mail külaplatsile. Online-küsitlus lisandub 
kodulehele.  

Kolmeks eelisarendatavaks valdkonnaks olid senises arengukavas: külaplatsi väljaehitamine 
(sellega oleme väga hästi hakkama saanud), seltsitegevuse traditsiooni taastamine (osaliselt 
õnnestunud, traditsioonilised üritused toimuvad, aga erinevaid algatusi (nt käsitööalaseid 
jms) võiks lisanduda), küla ja talude heakord (talusildid ja teadetetahvlid olemas ja enamus 
kinnistuid hästi hooldatud).  

Tekib diskussioon tee ääres vana saekaatri ümbruse heakorra küsimuses – ala jätab 
möödasõitjatele külast väga halva mulje.   

K. Saar´e ettepanek: arengukava järgmise etapi arutelu võiks toimuda ühise pika laua taga 
võimalikult paljude külaelanikega. Heakorra alal valmis nõustama. 

Otsustati: jätkata arengukava koostamist. 

 

 

 

 

 

Lisatud koosoleku registreerimisleht. 

 

 

Koosoleku juhataja      Protokollija 

Taivo Kaus       Eve Teder 

 

 

 

 

 

 


