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ÜLDKOOSOLEK 

 
 

Kohal: Kaire Allikas, Margus Harak, Johanna Laak, Ulvi Lukk, Marika Proover, 
Miko Salumäe, Liane Lubi, Kätlin Veidik, Kärt Õun, Berit Kirs, Heinrich Lukk, 
Margus Öun 
 
Puudujad: Tarmo Palu, Olga Butkina, Kristi Härm, Noel Jürlau, Helle Kaljula, 
Maike Ploom, Ain Reppo, Ahto Sarai, Annely Tihane, Meris Tammik 
 
Esindatud volituse alusel: Elen Han, Marine Vanna, Rain Neumann 
 
Esindatud on viisteist Alaska Malamuutide Liidu liiget kahekümne viiest – vastavalt 
AMLi põhikirjale on üldkoosolek ostustusvõimeline kui on esindatud vähemalt ¼ 
liikmetest.  
 
Koosolekut valiti juhatama ja protokollima: Marika Proover 
Häältelugejaks valiti: Liane Lubi 
 
Päevakord: 
1. Aasta Alaska Malamuudi autasustamine 
2. Majandusaasta aruande vastuvõtmine 
3. Põhikirja muutmine, jätkuv käsitlus 
4. Ain Reppo ärakuulamine 
5. Vajadusel juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme 
valimine. 
 
 
Koosoleku käik: 
1. Autasustati Aasta Alaska Malamuut 2012 osavõtjaid. 
2. Marika Proover tegi ettepaneku edasilükata majandusaastaaruande vastuvõtmise, 

kuna raamatupidaja esitas pearaamatu viimasel hetkel. Seetõttu polnud juhatusel ja 



revidendil aega põhjalikuks pearaamatuga ja majandusaasta aruandega 
tutvumiseks. Võimalik uus üldkoosolek majandusaasta aruande vastuvõtmiseks 
toimuks mai kuus kas erinäitusega sama ajal või inetraktiivsena. 

3. Põhikirja muutmist alustati eelmisel koosolekul 01.12.2012, kus tehti enamus 
sisulisi muudatusi ja tehti ülesandeks juhatusele tegeleda põhikirja keeleliste ja 
struktuuriliste redekatsioonidega.  
Sisuliselt poolelt muudeti selle koosoleku jooksul: 

 
Ettepanek: muuta punkti 4.6 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline 
üldkoosolek toimub üks kord aastas kolme kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppemist. 

Muuta järgnevalt: 4.6 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline 
üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppemist. 
Hääletus: 15 poolt 
Otsus: 4.6 punkti muudatused vastuvõtta. 

 
Ettepanek: avada aruteluks punkt 5.1 ja sellega seotud punktid. 

Hääletus: 15 poolt 
Ettepanek muuta järgmisi punkte: 
5.1 Liitu juhib ja esindab juhatus, mis koosneb kolmest liikmest. 
5.2 Juhatus on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osalevad vähemalt pooled 
juhatuse liikmed, kaasaarvatud juhatuse esimees. Juhatuse koosoleku otsus on 
vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse 
liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. 
 
Uus sõnastus:  
5.1 Liitu juhib ja esindab juhatus, mis koosneb kolmest kuni viiest liikmest. 
5.7.3 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osalevad  
kolme või nelja liikmelise juhatuse korral vähemalt kaks juhatuse liiget, 
kaasaarvatud juhatuse esimees; viie liikmelise juhatuse korral vähemalt kolm 
juhatuse liiget, kaasaarvatud juhatuse esimees. 
5.7.4 Juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu lihthääletenamusega. Häälte 
võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. 
 
Hääletus: 15 poolt 
Otsus: Vastuvõtta 5.1, 5.7.3 ja 5.7.4 
 
Ettepanek: täiendada 3.5 järgmise lausega: 3.5 Liikme õigused peatuvad 
automaatselt, juhul kui ta pole tasunud liikmemaksu neljateiskümne 
kalendripäeva jooksul peale liikmemaksu tasumise tähtaja saabumist. 

Ja välja jätta seoses sellega lause: “Liidu juhatusel on õigus jätta 
üldkoosolekul ilma hääleõiguseta liikmed, kellel on koosoleku toimumise 
ajaks tasumata liikmemaks.” 
Hääletus: 15 poolt 
Otsus: Vastuvõtta 3.5 muudatus ja välja jätta lause: “Liidu juhatusel on õigus 
jätta üldkoosolekul ilma hääleõiguseta liikmed, kellel on koosoleku 
toimumise ajaks tasumata liikmemaks.” 



 
Ettepanek muuta punkti 4.8 Juhul, kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav 
arv hääli, kutsutakse sama päevakorraga 10 päeva pärast kokku uus 
üldkoosolek ja see on otsustusvõimeline sõltumata esindatud häälte arvust. 

Uus sõnastus: Juhul, kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, 
kutsutakse sama päevakorraga samal päeval poole tunni möödumisel eelmise 
üldkoosoleku  lõpust kokku uus üldkoosolek ja see on otsustusvõimeline 
sõltumata esindatud häälte arvust. 
Hääletus: 15 poolt 
Otsus: Muuta punkti 4.8 

 
Ettepanek: avada hääletuseks põhikirja projekti 4.1.3 ja 4.1.4 

Hääletus: 5 poolt, 10 vastu, erapooletuid pole 
Otsus: punkte ei avata aruteluks 

 
Ettepanek: Kinnitada põhikiri koos sellel koosolekul tehtud muudatustega 
Hääletus: 13 poolt, 2 vastu, erapooletuid pole 
Põhikirja vastuvõtmise poole hääletas enam kui 2/3 kohal olijatest, millega on 
põhikiri kinnitatud.  
 

4. Kuna Ain Reppot koosolekul ei osalenud ja  Johanna Laak proovis temaga 
eelnevalt ühendust saada, siis ei olnud võimalik ära kuulata Ain Reppot seoses 
tema kahe aastase liikmemaksu tasumata jätmisega. 

5. Kuna Ain Reppot polnud võimalik ärakuulata ja päevakorra punkt nr. 5  oli 
sõnastatud “vajadusel juhatuse liikme tagasi kutsumine ja uue valimine”, siis 
hääletati, kas on vajadust võtta päevakorra punkt nr. 5 arutellu. 
Hääletus: 14 liiget poolt, 1 vastu, erapooletuid pole 
Päevakorra punkt nr 5 võetakse hääletusele 
 
Ettepanek: Kutsuda tagasi juhatuse liikme kohal Ain Reppo, seoses pikaajalise 
liikmemaksu mitte tasumisega. 
Hääletus: 14 liiget poolt, 1 vastu, erapooletuid pole 
Otsus: Ain Reppo juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda. 
 
Ain Reppo asemele kandideerivad juhatusse Berit Kirs ja Ulvi Lukk 
Hääletus: Berit Kirs 9 poolt häält, Ulvi Lukk 3 poolet jäält, 1 erapooletu 
 
Otsustati: Valida Berit Kirs Ain Reppo asemele juhatusse. 

 
Koosoleku käigus tulid veel arutelule juhatuse liikmete ülesannete täiendamine ja 
nende sidumine töörühmadega ning Aasta Alaska Malamuudi statuudi muutmine. 
Edasi tegeleb tõstatatud küsimustega juhatus. 
 
Koosolek lõppes kell 13.30 
Koosolekut juhatas ja protokollis  Marika Proover 
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Allkirjad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisad: Elen Han’i, Marine Vanna ja Rain Neumani volitused 
Alaska Malamuutide liidu kinnitatud põhikiri 
 


