Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu üldkoosoleku protokoll
04. oktoobril 2012
Asukoht: Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59
Algus kell 13:10, lõpp kell 16:00
Osavõtjad: 26 TLIÜ liiget ja 2 liiget volitusega.

Ettepanek Jüri Järvelt koosoleku juhatajaks valida Auli Lõoke ja protokollijaks Arko Vool. Ettepaneku
poolt hääletas 28 liiget.
OTSUS 1 Koosoleku juhatajaks valida Auli Lõoke ja protokollijaks Arko Vool.

Päevakord:
1.

TLIÜ juhatuse liikmete kokkuvõte juhatuse tööst perioodil 2009-2012

2.

Juhatuse kandidaatide tutvustused

3.

TLIÜ juhatuse valimised

4.

Jooksvad küsimused

Küsimused:
Hedi Gehrke: palju on ühingus liikmeid?
Jüri Järve: 300 liiget.
Hedi Gehrke: kuidas te teatasite koosoleku toimumisest?
Jüri Järve: e-maili teel.
H. Gehrke tegi ettepaneku: panna hääletusele koosoleku edasilükkamine (näiteks laupäevale), kuna
kõiki liikmeid pole teavitatud ja koosolek toimub rumalal ajal, sest nooremad töötavad inimesed ei
saa osaleda koosolekul.
Hääletuse tulemused: poolt 6, vastu 18, erapooletuid 4.
OTSUS 2 Üldkoosolekut edasi ei lükata.

Auli Lõokese ettepanek: lisada päevakorda revisjonikomisjoni valimine.
Jüri Järve ettepanek: lisada päevakorda liikmemaksu suurendamine 5 euroni.
Tiia Tiikilt ettepanek lisada päevakorda revisjonikomisjoni arvamus juhatuse kolme aasta töö kohta.
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Auli Lõoke teeb ettepaneku kinnitada järgmine päevakord :
1. TLIÜ juhatuse liikmete kokkuvõte juhatuse tööst perioodil 2009-2012.
Revisjonikomisjoni arvamus juhatuse 3 aasta töö kohta.
2. Juhatuse kandidaatide tutvustused
3. TLIÜ juhatuse valimised
4. Revisjonikomisjoni valimine
5. Liikmemaksu suurendamine
6. Põhikirja muutmine
OTSUS 3 Üldkoosoleku päevakord kinnitati 28 poolthäälega.

Jüri Järve TLIÜ juhatuse tegevuse aruanne 2009-2012 (Lisa 2)
Küsimused:
Auli Lõoke: kas üldkoosoleku otsus Tõrvaaugu puhkebaasi lisamisest TLIÜ bilanssi on täidetud?
Jüri Järve: Mati Mugur andis suulise ülevaate olukorrast eelmisel üldkoosolekul. 29.06.12 saime
Matilt Tõrvaaugu majandusaasta aruande Tõrvaaugu PL kohta. Küsimuse oleks pidanud lahendama
eelmine juhatus, kuid siis jäi TLIÜ osa Tõrvaaugust bilanssi lisamata. Konsulteerisime
raamatupidajatega ja selgus, et teemaga on vaja edasi tegeleda. Meie pärandame selle tegemata töö
uuele juhatusele edasi.
Auli Lõoke soovitab konsulteerida juristiga.
OTSUS 4 Uus juhatus, kaasates kõiki Tõrvaaugu PL asjassepuutuvaid isikuid (sh endisi juhatuse
liikmeid), teeb selgeks Tõrvaaugu PL juriidilise ja õigusliku tausta ning lisab TLIÜ osad bilanssi
järgmiseks üldkoosolekuks.
Otsus võeti vastu 28 poolthäälega.

Juhatuse liikmete sõnavõtud tehtud tööst:
Arko Vool (juhatuse liige): oleme tegelenud ühingu liikmete muredega näiteks Põhja Tallinna
trolliliini lühendamise vastu, Kopli polikliiniku ligipääsetavusega, talveperioodil invaparkimisega, uute
busside testimisega, Tondiraba lifti testimisega ja Nõmme polikliiniku ligipääsetavusega.
Ettepanekud ja kommentaarid sõnavõtule:
Hedi Gehrke ettepanek: kajastada oma tegevusi sotsiaalmeedias ja kodulehel.
Andrus Seppam tõi välja probleemi invaparkimise Lauluväljaku Oru väravate juures ja liikumise
ratastooliga Mereväravatest Lauluväljakule. Probleemina näeb invaparkimiskaardi väärkasutamist.
Soovitab teha ettepaneku Tallinna LVle, et parkimiskaardi alusel saaks sõita ühistranspordirajal, kuna
ei saa kasutada ühistransporti. Teen ettepaneku anda hinnang juhatuse kolme aasta tööle.
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Sven Reemet (juhatuse liige): olen tegelenud inimeste parkimisprobleemidega ja Tõrvaaugu PL
muredega. Mina ei ole ühingust kasu saanud, kuid olen koos sõpradega panustanud Tõrvaaugu
talgutesse oma aega ja raha. Olen loonud sidemeid rahvusvaheliselt Hiina Rahvavabariigis, esindades
Tallinna Liikumispuudega Inimeste ühingut.
Tiiu Kristjan (juhatuse liige): tänan usalduse eest, olen korraldanud 3 üldkoosolekut, 3 jõulupidu, 3
suvelaagrit, raamatupidamine on juriidiliselt korras, rahaline seis on hea, ei soovi enam
kandideerida, kuna olen ammendunud.

Jüri Järve lisab Katre Lambuti (juhatuse liige, osavõtt volituse alusel) poolt: seoses suure
töökoormuse tõttu pole aktiivselt saanud tegutseda juhatuse töös. Soovib kandideerida ja valimise
korral aktiivsemalt kaasa lüüa juhatuse töös.

Aime Alas (revisjonikomisjoni liige): raamatupidamine on korras, koosolekud on protokollitud,
ainuke puudujääk on Tõrvaaugu PLiga seonduv.

Auli Lõoke: millise hinnangu anname A. Seppami ettepanekul juhatuse tööle?
Hedi Gehrke teeb ettepaneku hinnata juhatuse töö heaks.
Andrus Seppam teeb ettepaneku hinnata juhatuse töö rahuldavaks.
OTSUS 5 Juhatuse töö hinnata heaks – poolt 17, vastu 11 häält

Juhatuse kandidaatide tutvustused
Taavi Vilberg: õpin Tallinna Ülikooli Pedagoogilises seminaris rahvusvahelist noorsootööd. Kui osutun
valituks, soovin tegeleda kodulehega, facebookiga, kaasata noori ning aidata kaasa ürituste ja
laagrite korraldamisel.
Arko Vool: luban jätkata samade asjadega, millega siiani olen tegelenud ja edaspidi pööran
suuremat tähelepanu liikmete informeerimisele.
Sven Reemet: ei luba midagi. Teen neid asju, mida rahvas tahab.
Katre Lambut: luban olla aktiivsem kuni seni.
Mai-Liis Käärd: luban tegeleda invatakso teenuse kättesaadavuse probleemidega.
Andrus Seppam: Luban tegeleda invaparkimisprobleemidega avalikel üritustel ja avalikes kohtades.

TLIÜ juhatuse valimised
Auli Lõoke: kas valimised toimuvad avalikult või salajase hääletamise teel?
OTSUS 6 Juhatuse esimees ja liikmed valitakse salajase hääletuse teel.

Andres Lõoke küsib: kas revisjonikomisjon võib olla kaheliikmeline?
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Auli Lõoke: seadusest tulenevalt on see lubatud.
Auli Lõoke teeb ettepaneku revisjonikomisjoni liikmed valida avalikult.
OTSUS 7 Revisjoni komisjoni liikmed valitakse avalikult. Kõik poolt.
Auli Lõoke teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Auli Lõoke, Hedi Gehrke, Andrus Seppam.
Andrus Seppam tagandas end kandideerimise tõttu juhatusse ja tema asemele valiti Mare Abner.

Juhatuse esimehe kandidaatideks esitati:
Jüri Järve
Sven Reemet
Arko Vool
Kandidaatidelt nõusoleku küsimine: S. Reemet ja A. Vool ei soovinud kandideerida.
Jüri Järve andis oma nõusoleku kandideerimiseks.
Kuna nimekiri suleti ühe kandidaadiga, otsustati, et valimine toimub avalikult.
OTSUS 8 Juhatuse esimeheks valiti Jüri Järve 28 poolthäälega.

Juhatuse liikme kandidaatideks esitati:
Arko Vool
Sven Reemet
Taavi Vilberg
Katre Lambut
Mai-Liis Käärd
Andrus Seppam
Hedi Gehrke
Aadu Särev
Mare Abner
Kandidaatidelt nõusoleku küsimine.
Aadu Särev, Hedi Gehrke ja Mare Abner ei soovinud juhatusse kandideerida.

Toimus salajane hääletamine. Häältelugemiskomisjoni liige Auli Lõoke tegi teatavaks
valimistulemused:
Arko Vool

23 häält

Sven Reemet

22 häält

Taavi Vilberg

18 häält

Katre Lambut

13 häält

Mai-Liis Käärd

13 häält

Andrus Seppam

18 häält.
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OTSUS 8 Valituks osutusid Arko Vool, Sven Reemet, Taavi Vilberg ja Andrus Seppam.

Revisjonikomisjoni valimine
OTSUS 9 Valida kaheliikmeline revisjonikomisjon. Kõik poolt.
Kandidaatideks esitati Annika Kokk ja Aime Alas, kes andsid selleks ka nõusoleku.
OTSUS 10 Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Annika Kokk ja Aime Alas. Kõik poolt.

Liikmemaksu suurendamine
Jüri Järve tegi ettepaneku liikmemaksu suurendada 5 euroni.
OTSUS 11 Liikmemaksu suurendada 5 euroni alates 1 jaanuarist 2013.
Poolt oli 23, vastu 0, erapooletuid 2.

Põhikirja muutmine
Jüri Järve ettepanek toetajaliikme staatust põhikirja mitte lisada.
OTSUS 12 Otsustati toetaja liikmestaatust põhikirja mitte lisada.
Poolt 19, vastu 0, erapooletuid 2.

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Auli Lõoke

Arko Vool

Lisad:
Koosolekust osavõtjate allkirjadega nimekiri
volitused (digiallkirjastatud)
TLIÜ juhatuse tegevuse aruanne 2009-2012
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