
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu
üldkoosoleku protokoll

Aeg:! ! ! ! 27.05.2011 kl 12-15.30
Koht: ! ! ! ! Okupatsioonide muuseum, Toompea 8, Tallinn
Osavõtjad: ! Kohal või esindatud 46 liiget 108st, lisaks kuni 20 hääleõiguseta in.
Koosoleku juhataja: !! Eva Truuverk
Protokollija: ! ! ! Alari Rammo

Esitatud päevakord:
1. Üldkoosoleku rakendamine
2. 2010. aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
3. 2011. aasta tegevuskava tutvustus
4. Nõukogu liikmete valimine

1. Üldkoosoleku rakendamine

Üldkoosolek kinnitas päevakorra, üldkoosoleku juhatajaks Eva Truuverki, protokollijaks Alari 
Rammo ja valimiskomisjoni juhiks Allar Jõksi. Häältelugejateks valiti Martin Meitern, Tatjana 
Lavrova ja Eimar Veldre (vastuhääli ei olnud).

2.Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine

Urmo Kübar tutvustas aastaaruannet koos audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS aruandega.

Arutelu
Edgar Rootalu küsis, kas Urmo süda on rahul.
Urmo vastas, et kunagi ei ole rahul, aga häbeneda ei ole ka midagi. Praeguseks mõtled nagunii 
juba tänavusele ja tulevale aastale, kuna EMSLi strateegiaperiood lõpeb tänavusega.

Jüri Ehandi küsis, kas koosolekul on kvoorum koos.
Urmo selgitas, et meil pole kvooruminõuet üldkoosolekul enam aastaid juba. Oluline, et kutsutaks 
kokku seaduse nõuetele vastavalt, osalevad, kes tahavad.
Alari lisas, et üldkoosolekut ei ole kunagi ka kurjasti kasutatud, kui keegi peaks üritama, eks 
üldkoosolek täiendab siis põhikirja.

Hääletamine
Ettepanek: Kinnitada EMSLi 2010. aasta majandusaasta aruanne koos vannutatud audiitori 
aruandega.
Otsus: Kinnitada EMSLi 2010. majandusaasta aruanne (vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.)

3. 2011. aasta tegevuskava tutvustus

Urmo tutvustas plaane. Vt slaide Lisa 1.

Arutelu
Eva Truuverk küsis, mis tegevustest enim silma särama paneb.
Urmo leidis, et EMSLi ürituste ja nende väljamõtlemisega. Samuti uue perioodi strateegiliste 
suundade, mis tänavu käima läheb, kus üks põnevamaid uusi eesmärke võiks olla noortega 
tegelemine.



Liina Eesti Õpilasesinduste Liidust küsis, kui optimistlik on EMSL poliitikute ja ametnikega 
suhtlemisel.
Urmo arvas, et halvemaks küll ei saa minna, sõltub ikka, kui hästi sa ise seda tööd teed.

Margit Säre küsis rahvusvahelistest plaanidest.
Urmo märkis, millistes võrgustikes EMSL osaleb ja mida viimasel ajal teinud on ja milline on 
üldine suhtumine välismaisesse koostöösse – pigem ideede otsimine enda tööks. 
Arengukoostööga EMSL otseselt ei tegele.

Margo Loor küsis näiteks viimase viie aasta tulude graafikut võrdluses.
Urmo selgitas, et alates 2006. aastast on tulude pool pidevalt tõusnud, aga Teeme ära! projektid 
mõjutavad aastaid suuresti. 2011 on mullusega samal tasemel eelarves.
Alari lisas, et tulude kajastamispõhimõtete tõttu ei pruugi tulemiaruanne üksi midagi näidata, tuleb 
ka bilansis nõuete ja kohustuste summasid vaadata näiteks.

Martti Martinson märkis, et mais toimuval üldkoosolekul ei ole aeg veel küps 2012. aastast 
rääkimiseks ja mis võimalused lisaks nõukogule on liikmetel järgmiste perioodide sihtide 
seadmisel kaasa rääkida.
Urmo ütles, et tegevuskava kujunebki paljus liikmete ettepanekutest, esiteks. Teiseks saavad 
suuremate suundade valimisel liikmed juba pärast nõukogu valimisi märkida. Samuti on tänavu 
plaanis pidada mitmeid arutelusid ja fookusgruppe liikmetega, sh internetis.

4.Nõukogu liikmete valimine

Allar Jõks tutvustas maailma kõige demokraatlikumate valimiste läbiviimise korda, mis vastab ka 
heale valimistavale: igal liikmel on nii palju hääli kui valitavaid kohti, vähem hääli võib anda; kui on 
märgitud kohtadest rohkem linnukesi, muutuvad need sedelid kehtetuks. Valituks osutuvad enim 
hääli saanud. Enne valimist otsustatakse nõukogu suurus: kas valitakse juurde 4, 5, 6 või 7 
inimest.

Hääletamine
Ettepanek: Kinnitada EMSLi nõukogu liikmete valimise kord.
Otsus: Kinnitada EMSLi nõukogu liikmete valimise kord esitatud kujul (vastuhääli polnud, üks jäi 
erapooletuks).

Nõukogu liikmekandidaatidest tutvustasid endid Edgar Rootalu, Liia Hänni, Maarja Mändmaa, 
Margit Säre, Margo Loor, Marit Valge ja Sandra Lillemaa. Külli Vollmer tutvustas Krista Pedakut 
ning Eva Truuverk Tarmo Tüüri, kes ei saanud ise osaleda.

Liia Hänni küsis praeguse nõukogu kogemuse kohta, palju on kohalkäijaid.
Allar vastas, et talle meeldib rohkem arvamusi, erinevaid maailmavaateid ja vanuselist erisust, 
kuna toimub ka vaidlusi ja otsus saab parem. Kokkukutsumise poolest pole üheksal või kümnel 
liikmel vahet, osa tööst toimub ka e-hääletuste teel.

Tuulike Mänd küsis, mis saab, kui kõik variandid saavad sama palju hääli.
Allar selgitas, et siis toimub uus hääletus, kus igaühel on üks hääl.

Allar Jõks pani hääletusele nõukogu suuruse ja tulemused olid järgmised:
7 nõukogu liiget - 3 poolthäält
8 nõukogu liiget - 2 poolthäält
9 nõukogu liiget - 33 poolthäält



10 nõukogu liiget - 9 poolthäält.

Otsus: Valida üheksaliikmeline nõukogu

Daniel Vaarik kuulutas välja mummukraatliku tõemomendi, et pärast nõukogu valimist algust teha 
EMSLi järgmise strateegia kujundamisega. Seinte peal plakatitel on valik EMSLi seniseid tegevusi 
ja uusi ideid, millele saab anda hääli, kas nendega peaks jätkama või alustama. Igaühel on viis 
värvilist mummu.

Jüri Trei tegi märkuse, et valimissedelid ei pidanuks olema nummerdatud, see pole korrektne, 
vaid stalinlik.
Urmo Kübar selgitas, et sedelid jagati välja juhuslikus järjekorras ja numbreid ei saa keegi 
isikutega kokku viia, aga seerianumber ei võimalda sedeleid ka kopeerida.
Allar Jõks lubas, et nõukogu arvestab kriitikat ja püüab järgmisel korral paremini.

Allar Jõks pitseeris hääletuskasti, algas kirjalik salajane hääletamine ja seejärel kl 15.05 algas 
häältelugemine.

Allar Jõks tegi teatavaks valimistulemused:
Hääleõiguslikke liikmeid: 108
Välja antud valimissedeleid: 46
Kehtetuid sedeleid - 0
Edgar Rootalu: 12 häält
Krista Pedak: 22 häält
Liia Hänni: 33 häält
Maarja Mändmaa: 25 häält
Margit Säre: 15 häält
Margo Loor: 25 häält
Marit Valge: 17 häält
Sandra Lillemaa: 32 häält
Tarmo Tüür: 33 häält

Otsus
Nõukogu liikmeteks valiti kolmeks aastaks Krista Pedak, Liia Hänni, Maarja Mändmaa, Margo 
Loor, Sandra Lillemaa ja Tarmo Tüür.

Eelmisest koosseisust jätkavad nõukogus veel kaks aastat Barbi Pilvre, Daniel Vaarik ja Kristina 
Mänd.

Allar tänas kõiki endisi nõukogu liikmeid koostöö eest; Urmo omalt poolt kohalviibinud Allarit ja 
Eimar Veldret.

Eva andis EMSLile tänukirja talgupäeva korralduses osalemise eest.

Lisa 1 Slaidid.
Lisa 2 Osalejate allkirjaleht
Lisa 3 Volikirjad

Koosoleku juhataja! Protokollija


