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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste,  25. mai  2016. a  
Algus kell 19, lõpp kell 21.10
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
31 Muraste külaseltsi liiget (nimekiri lisatud protokollile)
   
 

 
Tegemist on korduskoosolekuga. 12. maiks 2016 väljakuulutatud koosolek ei toimunud kvoorumi mittekogunemise tõttu.  

Päevakord:

Koosoleku avamine
Muraste külaseltsi 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine 
2016. a tegevuste tutvustamine 
Muraste külaseltsi põhikirja muutmine 
Muudatused Muraste külaseltsi juhatuses 
Kohapeal algatatud küsimused.

Koosoleku avamine
Külaseltsi juhatuse esimees Andrus Saliste tervitas koosolekust osavõtjaid ja tutvustas päevakava. Koosoleku toimumise päeval on Muraste külaseltsis 187 liiget, üldkoosolekul osaleb 31 liiget. Tuginedes Muraste külaseltsi põhimääruse punktile 7.3, on üldkoosolek otsustusvõimaline, kui sellel osaleb üle poole seltsi liikmetest või nende esindajatest. Korduskoosolekul ei ole osalejate arv enam määrav. 
Otsustati (ühehäälselt) koosolek avada ja koosoleku päevakord kinnitada.



Muraste külaseltsi 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine 
Andrus Saliste andis ülevaate Muraste külaseltsi  2015. majandusaasta aruandest ning vastas tekkinud küsimustele.
Otsustati (ühehäälselt) kiita heaks Muraste külaseltsi 2015. a majandusaasta aruanne esitatud kujul (lisatud protokollile).

2016.a tegevuste tutvustamine
Aule Kikas tegi ülevaate 2016. a tegevustest. Tänu uue kodulehe võimalustele saame hoida kõiki huvilisi senisest operatiivsemalt kursis Muraste piirkonnas pakutavate tegevustega. Kõik kultuuri- ja spordisündmused ning nädalainfo on aktuaalsena saadaval kodulehel www.muraste.ee
Käimasolevatest projektidest tõsteti esile kooli juurde planeeritv skatepark ning külla riigieelarveliste vahenditega rajatav turvakaamerate võrgustik. Äsja saime teada, et kohaliku omaalgatuse programmi rahastuse on saanud projekt, mille raames saame koostöös kogukonnaga vaadata üle oma küla arengukava. Küsimärgina on üleval ajalehe „Meie Muraste“ väljaandmise jätkamine. Otsuse teeme sügise hakul. 
Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

Muraste külaseltsi põhikirja muutmine
13. aprillil tegi Muraste külaseltsi juhatus üldkoosolekule otsustamiseks ettepaneku muuta organisatsiooni põhikirja kahte punkti.
Esimene ettepanek tuleneb sellest, et kehtiv põhikiri on kinnitatud ajal, mil käibevahendina oli kasutuses Eesti kroon ja põhikirja vajalik redaktsiooniline muudatus on tegemata. Senise 100 000 kroonise soetuse jaoks üldkoosoleku nõusolekut  võiks vajada soetused alates 10 000 eurost.  
Teise ettepaneku sisu on tühistada senine üldkoosolekule kehtestatud kvooruminõue ning asendada see koosolekul osalejate häälteenamuse nõudega. 
Nimetatud ettepanek tuleneb asjaolust, et külaseltsil on suur liikmeskond (187) ning kvoorumi ehk poolte liikmete kokkusaamine on osutunud viimastel aastatel võimatuks. 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 mõislilk. Juhatus on veendunud, et külaseltsi tegevusse aktiivselt panustavad liikmed saavad piisava etteteatamise korral osaleda koosolekul ise või korraldada oma esindaja määramine.
Otsustati (ühehäälselt, terviktekst lisatud protokollile) tuginedes eeltoodule ja juhindudes Muraste külaseltsi põhimääruse punktist 7.5, mis sätestab, et seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus, 
1) muuta Muraste külaselts MTÜ põhikirja punkti 6.2.5. ja sõnastada see järgmiselt: 
„nõusoleku andmine tehingute sooritamiseks, mille väärtus on 10 000 eurot ja rohkem.“;
2) muuta Muraste külaselts MTÜ põhikirja punkti 7.3 ja sõnastada see järgmiselt: 
„Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.“
 
Muudatused Muraste külaseltsi juhatuses 
Hetkel on Muraste külaseltsi juhatus 8-liikmeline: Aule Kikas, Andrus Saliste, Elari Udam, Evelin Tiirik, Hannes Reinola, Katre Kuusik, Katrin Krause, Marju Tulva.
Juhatuses tegevusest taandumiseks on teatanud Andrus Saliste. Juhatuse liikmeks kandideerimiseks on nõusoleku andnud Silva Kiili, Andres Madissoo ja Evar Ojasaar.
Juhatus tänas senist juhatuse esimeest Andrus Salistet koostöö eest tänukirja ja sümboolse kingitusega. 
Otsustati (ühehäälselt) vabastada juhatuse liikme kohustustest Andrus Saliste ning nimetada uuteks juhatuse liikmeteks Silva Kiili, Andres Madissoo ja Evar Ojasaar. 
Muraste külaseltsi juhatuse uude kinnitavasse koosseisu kuuluvad  Silva Kiili, Aule Kikas, Katrin Krause, Katre Kuusik, Andres Madissoo, Evar Ojasaar, Hannes Reinola, Evelin Tiirik, Marju Tulva ja Elari Udam.

Kohapeal algatatud küsimused
Küsimustena tõusetusid: skeitpargi ehitus, Kolmiku tänavale kergliiklustee rajamine, küla põhjapiirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus jne
Otsustati hoida elanikkonda jätkuvalt kursis külaelu puudutavate arengutega.







Andrus Saliste 
koosoleku juhataja						Aule Kikas
								protokollija

