PÄRNUMAA SPORDILIIDU ÜLDKOGU PROTOKOLL
22.mai, 2019, Sauga Avatud noortekeskus
Osalejad: protokollile on lisatud registreerimisleht.
Osalenud Juhatuse liikmed: Kaie Toobal, Enn Hallik, Ülo Liblik, Eiki Eriste, Tarmo Vanamõisa,
Kaupo Koplus, Maarja Tammai
Töötajad: Tegevjuht Kaisa Kirikal
Koosoleku kestvus: 17:00-18:15
Päevakord:
1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1.1 Tegevusaruanne
1.2 Majandusaruanne ja 2018. aasta revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja
kinnitamine
2. Põhikirja muutmine
Infopunktid:
1. 2019. aasta eelarve tutvustus
2. Uue tegevjuhi tegevuse tutvustus arengukava valguses
60 liikmest on kvoorum 31 liiget ning koosoleku alguseks on kohal 36 liiget. Kõik osalejad on
poolt, et selle päevakorraga edasi minna. Kaie Toobal teavitab koosoleku protseduuridest ja
teeb ettepaneku valida koosolekut protokollima Kaisa Kirikal. Kaisa Kirikal annab selleks
nõusoleku. Seejärel küsib Kaie Toobal ettepanekuid päevakorrakavandi kohta. Ettepanekuid
pole ja jääb kinnitatud päevakord.
Päevakorrapunkt nr 1 – 2018 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kaie Toobal tutvustab 2018. aasta majandusaasta aruannet ning selgitab tulude ja kulude
jaotumist. Majandusaasta aruande kohta küsimusi koosolekul osalejatel ei ole.
Tegevusaruande juurde teeb esimees lisamärkused, juhatuse otsus muuta struktuuri, piisab
ühes töötajast – tegevjuhist. Endine tegevjuht Kaiu arvas, et on aeg lõpetada. Kaie tutvustab
uue tegevjuhi konkurssi. Lisaks tutvustab Pärnumaa Spordiliidu rahastamist seoses eelmise
aastaga, seosed meie eelarve vähenemisega. Tänab juhatuse liikmeid tegusa aasta eest.
Kiidab töötahte poole pealt. Kaie Toobal tutvustab revisjonikomisjoni aruannet.
revisjonikomisjon leidis, et spordiliidu vahendite kasutamine on olnud sihipärane ja
majandusaasta aruanne on korrektne. Revisjoni arvamus vastu võetud kõigi liikmete poolt ja
kinnitatud.
Hääletustulemus: 36 poolt, 0 vastu.
Kellelgi aruande kohta küsimusi ei ole, misjärel teeb juhataja ettepaneku majandusaasta
aruanne kinnitada ning paneb otsuse hääletusele.

Hääletustulemus: 36 poolt, 0 vastu.
Otsus: Koosolek kinnitas 2018. aasta majandusaasta aruande.
Päevakorrapunkt nr 2 - Põhikirja muutmine
Kaie Toobal tutvustab põhikirja muutmise põhjuseid (juhatuse koosseis). Selgitab, miks vaja
muudatused vastu võtta enne järgmist üldkogu (uued juhatuse valimised). Kuna ei ole koos
piisavat kvoorumit, et põhikirja muudatusi kinnitada, siis Kaie Toobal teeb ettepaneku
põhikirja ettepanekuid vastu võtta terve see aasta, ehk kuni 31.12.2019. Teeb ettepaneku
teha aasta algul uus üldkogu. Kaupo Koplus teeb ettepaneku teha see koosolek
elektrooniliselt. Vastu on 2 liiget, 1 erapooletu, ülejäänud poolt elektroonilise üldkogu
suhtes. Toimub diskussioon, mis olukorras arutada põhikirja suhtes tehtud muudatusi.
Ettepanek teha põhikirja muudatuste töögrupp Kadri-Aija Viik poolt.
Otsus: Pärnumaa Spordiliit võtab liikmete ettepanekuid vastu kuni 31.12.2019. Siis koguneb
juhatus ja otsustab, kas vaja kokku kutsuda töögrupp. Siis kinnitatakse elektroonilise
üldkogu aeg.
Juhatuse liige Eiki Eriste esitas üldkogule avalduse juhatuse liikme tegevuse peatamise
kohta alates 22.05.2019.
Infopunkt nr 1- 2019. aasta eelarve tutvustus
Tegevjuht Kaisa Kirikal annab ülevaate 2019.aasta eelarvest. Enn Hallik küsib projekti rahade
kohta. Kaisa Kirikal selgitab, et need on arvestatud kirjutatud projektidest Kulkale, Pärnu
linnale, Ühendus Sport Kõigile, POLile. Rohkem küsimusi ei tulnud.
Infopunkt nr 2 - Uue tegevjuhi tegevuse tutvustus arengukava valguses
Tegevjuht Kaisa Kirikal annab ülevaate
Lisaettepanekuid tegevuste suhtes ei tulnud.
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Kaie Toobal tänab osalejaid ning juhatust ja kuulutab sellega üldkoosoleku lõppenuks.
Juhataja: Kaie Toobal /allkiri digitaalne/
Protokollija: /allkiri digitaalne/

