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29. november 2011.a.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosoleku protokoll nr 15.
Koosolek algas kell 13.08
Koosolek lõppes kell 13.25
Koosoleku juhataja Urmas Pirk
Protokollija Piret Kool
Koosolekule registreerisid liikmeid Irina Punger ja Aivo Kähr.
U. Pirk: Koosoleku alguseks on registreeritud nende andmetel 108 mandaati võimalikust 221st. Et koosolek oleks hääleõiguslik on vaja vähemalt 111 häält: kvoorumit praegusel
momendil koos ei ole, minu kohustus on ajalehes Peipsirannik kuulutada välja uus
üldkoosolek 20 tööpäeva enne koosoleku toimumist. 14. detsembril ilmub järgmine ajaleht.
Kui enne 20. jaanuarit rakenduskava ei ole esitatud, siis järgmisel aastal piirkonnale
projektitoetusteks raha ei anta.
I.Punger: Kvoorum puudub ja tuleb laiali minna.
U. Pirk: Teen ettepaneku hääled veel kord üle lugeda ja kui hääli ei ole momendil piisavalt
peaks põhikirja järgselt olema juhatusel õigus kokku kutsuda sama päevakorraga koosolek
kohe veel täna, seda enam, et liikmed on maha sõitnud pika maa ja raisanud päeva. Kontrollin
kohe põhikirjast ja konsulteerin PRIA-ga. Ärge laiali minge.
Seniks annan sõna informatsiooniks Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna
peaspetsialistidele.
P.Tõnismägi ja K.Kaljula: (teevad lühiülevaate püügilubade väljastamise muutustest).
U.Pirk : Põhikirja järgselt on samal päeval, sama päevakorraga juhatusel õigus kutsuda kokku
uus üldkoosolek. Seega konsulteerin veel juhatusega ja juristiga ning kuulutame välja uue
koosoleku.
( I.Punger ja T.Kudina lahkuvad koosoleku ruumist.)
F.Plesankov: Tuleb välja kuulutada uus koosolek veel täna, kaua need mängud käivad.
(Koosolekult lahkus P.Saksing)
A.Kähr: Meil on registreerimisel ilmnenud puudusi, Irina Punger ei ole Igor Glubakovile
märkinud OÜ Fiber Trade volitust ja Jüri Vooderile OÜ Intensive Segurityt. Samuti ei ole ta
ennast ja Tatjana Kudinad märkinud. Seega on saalis 113 häält ja kvoorum koos.

U.Pirk: Kuna on ilmnenud registreerimisel puudusi, teen ettepaneku moodustada sõltumatu
mandaatkomisjon.
Ettepanek: Aivo Kähr, Kersti Oja,Ülle Veider
Kinnitada: Mandaatkomisjon Aivo Kähr, Kersti Oja, Ülle Veider
Poolt 109, vastu 0, erapooletuid 0.
F.Plesankov: ettepanek lisada punkt liikmemaksu võlglaste küsimuse arutamiseks, et need
liikmed välja heita.
U.Pirk: Vastavalt põhikirjale on õigus liikmemaksu tasuda kolme kuu jooksul ja me
momendil ei saa päevakorda muuta. Seega teeme väikse pausi kuni uue koosoleku alguseni.
Otsige oma kadunud liikmeid ja jooge kohvi, ärge ka ise laiali minge. P.Saksingule helistasin
tema arvas, et tagasi ei tule kuna on juba kaugele sõitnud.
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