


2(2)





file_0.png

file_1.wmf





MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 16. november 2017. a  
 


Juhatas:
Aule Kikas
Protokollis:
Evelin Tiirik
Osalesid:  
98 külaseltsi liiget.     
 
 
Üldkoosoleku avamine
	
Muraste külaselts MTÜi üldkoosolek on kokku kutsutud 1. novembril 2017 igale liikmele saadetud e-kirja ning www.muraste.ee ja www.facebook.com/MurasteKylaselts  lehel avaldatud teatega. Koosolekul osaleb 98 Muraste külaseltsi liiget. Et koosolekul osaleb üle poole liikmetest, on koosolek otsustusvõimeline.  

Päevakord:

1) Muraste külaselts MTÜ põhikirja muutmine
2) Muudatused juhatuse koosseisus. 
3) 4. mail 2017 toimunud koosoleku otsuste kinnitamine. 



Muraste külaselts MTÜ põhikirja muutmine

Külaseltsi juhatus teeb ettepaneku muuta praktilistest vajadustest lähtuvalt Muraste külaseltsi põhikirja. Senine 10-liikmelise juhatuse miinimumnõue asendatakse 5-liikmelise juhatusega; samuti täpsustatakse üldkoosolekul osalejate kvooruminõude regulatsiooni.  

Otsustati: (ühehäälselt, põhikirja tervktekst lisatud protokollile)
1. muuta MTÜ Muraste külaselts põhikirja p 7.3 ning sõnastada see järgmiselt: 

„Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 1/10 seltsi liikmetest või nende esindajatest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenutest või nende esindajatest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 1/10  seltsi liikmetest, kutsub juhatus kõige varem nädala ja kõige hiljem kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust“  

2. muuta MTÜ Muraste külaselts põhikirja p 8.1 ning sätestada see järgmises sõnastuses: 


„8.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab  vähemalt 5-liikmeline juhatus. Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe.“

Muudatused juhatuse koosseisus.  

Võttes aluseks Andres Madissoo, Elari Udami ja Silva Kiili avaldused juhatuses liikme kohustustest vabastamise kohta, teeb juhatus üldkoosolekule  ettepaneku seniste juhatuse liikmete avalduste rahuldamiseks. 

Nõusoleku juhatuse liikmeks kandideerimiseks andis Tiiu-Maie Laht. Toimunud hääletamisel valiti juhatuse liikmeks (ühehäälselt) Tiiu-Maie Laht, 

Otsustati (ühehäälselt) vabastada Muraste külaseltsi juhatuse liikme kohustustest Andres Madisssoo, Silva Kiili ja Elari Udam ning kinnitada juhatus uues koosseisus järgmiseks kolmeks aastaks Aule Kikas, Katre Kuusik, Katrin Krause, Tiiu-Maie Laht, Evar Ojasaar, Hannes Reinola, Evelin Tiirik, Marju Tulva. 


3) 4. mail 2017 toimunud koosoleku otsustuste kinnitamine: 

4. mail 2017 kokkukutsutud ja läbiviidud üldkoosolekul lähtuti 25.mail 2016 tehtud põhikirjamuudatusest, millega tühistati senine üldkoosolekule kehtestatud kvooruminõue ning asendati see koosolekul osalejate häälteenamuse nõudega. Nimetatud otsus tulenes  asjaolust, et külaseltsil on suur liikmeskond (187) ning kvoorumi ehk poolte liikmete kokkusaamine on osutunud viimastel aastatel väga keerukaks. Teistkordne üldkoosoleku kokkukutusumine paneb aga lisakohustuse vabatahtlikuna tegutsevatele juhatuse liikmetele: korraldus tuleb teistkordselt ette valmistada esimese koosolekuga samas mahus. Ka mõlemal koosolekul osalejate suhtes ei ole see mõistilk.  
Paraku ei aktsepteerinud äriregister 2017.a maikuus toimunud koosoleku rakendamist 2016. aastal tehtud põhikirja muudatusest lähtuvalt (ebaselge sõnastuse tõttu) ning 4. mail 2017 tehtud otsused ei ole seega juriidilist jõudu omavad. 
Tulenevalt eeltoodust vaatas üldkoosolek üle kõik 4. mail 2017 tehtud otused. Juhatuse liige Aule Kikas tutvustas Muraste küla arengukava aastateks 2017-2021; arengukava koostamise protsess toimus 2016. septembrist- detsembrini. Toimus kolm avalikku seminari, millest võttis osa ca 50 külaelanikku. Arengukava on leitav www.muraste.ee" www.muraste.ee kodulehel (Muraste küla/arengudokumendid).  Toimuval koosolekul  muudatusi maikuus menetletud arengukavasse ei tehtud. 

Ostustati (ühehäälselt) kiita heaks ja kinnitada MTÜ Muraste külaselts 2016. majandusaasta- ja tegevusaruanne (esitatud äriregistrile); kiita heaks ja kinnitada Muraste küla arengukava aastateks 2017-2021 (lisatud protokollile)
	 




Aule Kikas
koosoleku juhataja					Evelin Tiirik												protokollija


