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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 4. mai 2017. a  
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:  
31 külaseltsi liiget.     
 
 
Üldkoosoleku avamine

Tuginedes Muraste külaseltsi põhikirja punktile 7.2, kutsus külaseltsi juhatus 17. aprillil igale liikmele saadetud e-kirja ning www.muraste.ee ja www.facebook.com/MurasteKylaselts  lehel avaldatud teatega kokku Muraste külaselts MTÜ üldkoosoleku.  Koosolekul osaleb 31 Muraste külaseltsi liiget. Et kvooruiminõuet kehtestatud ei ole, on üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Päevakord:

1) Kokkuvõte 2016. a tegevusest. Muraste külaseltsi 2016. majandusaasta aruande kinnitamine. 
2) Muraste küla arengukava 2017-2021 heakskiitmine ja 2017.a tegevuskava tutvustamine. 
3) Muraste külaselts MTÜ põhikirja muutmine
4) Muudatused juhatuse koosseisus.  


Kokkuvõte 2016. a tegevusest. Muraste külaseltsi 2016. majandusaasta aruande kinnitamine. 

Juhatuse liige Aule Kikas andis põhjaliku ülevaate 2016. aasta tegevusest ning majandusaastast. Majandusaasta aruanne on leitav www.muraste.ee kodulehel (külaselts/majandusaasta aruanded).

Ostustati (ühehäälselt) kiita heaks ja kinnitada MTÜ Muraste külaselts 2016. majandusaasta- ja tegevusaruanne (lisatud protokollile).   
	 

Muraste küla arengukava 2017-2021 heakskiitmine ja 2017.a tegevuskava tutvustamine. 

Juhatuse liige Aule Kikas tutvustas Muraste küla arengukava aastateks 2017-2021 ja 2017.a tegevuskava. 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). Aruelus osalesid kõik koosolekul osalenud külaseltsi liikmed. 

Ostustati (ühehäälselt) kiita heaks ja kinnitada Muraste küla arengukava aastateks 2017-2021 (lisatud protokollile).  

Muraste külaselts MTÜ põhikirja muutmine

Külaseltsi juhatus tegi ettepaneku muuta praktilistest vajadustest lähtuvalt Muraste külaseltsi põhikirja. Senine 10-liikmelise juhatuse miinimumnõue asendatakse 5-liikmelise juhatusega. Toimus arutelu.

Otsustati (ühehäälselt) 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 ja Elari Udami avaldused juhatuses liikme kohustustest vabastamise kohta,  teeb juhatus üldkoosolekule  ettepaneku avalduste rahuldamiseks. 

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





Andrus Saliste
koosoleku juhataja					Aule Kikas												protokollija


