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1. Tegevjuhi ettekanne olulistest teemadest 2019 aastal. Ühingu majanduslik seis ja
tegevused.

2. küsimused
1. tegevjuhi ettekande kuulamine majanduslikust seisust ja tegevustest.
Kuna eriolukord paistab veel pikemalt kestma, peaksime ära korraldama revisjonikomisjoni
koosoleku, teen ettepaneku, et teeksime seda e-kirja teel, selgitan allpool lahti teemad mis
tunduvad mulle olulised ning revisjonikomisjoni liikmed saavad esitada vajadusel täiendavaid
küsimusi, pole ju mõtet praegu lihtsalt oodata.
Teemad on järgmised.
Majandusaasta aruanne – aruanne on lisatud e-kirja manusesse. Aruande aasta tulem on
kenasti 3155 euroga plussis. Varad on märkimisväärselt vähenenud, põhjus on selles, et
eelmise aasta seisuga likvideerimisime PRIA ettemaksu 30 000 eurot, see põhjustab ka varade
vähenemise, seega puuduvad lisas 4 ka pikaajalised kohustused. Etteruttavalt niipalju, et
PRIA ettemaksu taotlesime uuesti ning praeguseks on see ühingu arvel, kuid see kajastub juba
2020 aasta aruandes. Seega tulemiga ja pikaajaliste kohustega on kõik hästi.
Ühingu rahaline seis – seisuga 29.aprill 2020 on ühingu arvel 60 935.49 eurot, millest
30 000 eurot on PRIA ettemaks ja 566.00 eurot on omafinantseering Lääneranna
vallavalitsuselt sadamate päeva korraldamiseks (kuidas seda kasutada veel ei tea, see selgub
siis kui eriolukord läbi saab), seega ühingu omavahendid on 30 369.49 eurot. Minu hinnangul
on ühingu rahaline seis väga hea. PRIAs halduskulude maksmine edeneb ilusasti, seega mingi
rahaline kriis ühingut ei ähvarda.
Liikmemaksu võlgnevused – võlgnevusi on suhteliselt palju 2019 aastast on ühingule võlgu
7 liiget summas 245.00 eurot. 2020 aasta liikmemaksud on tasumata 15 liikmel summas
525.00 eurot. Sellel nädalal saatsin välja meeldetuletused liikmemaksu võlglastele ning seis
pisut paranes, kuid summa on ikka üpriski suur. 2019 aasta liikmemaksu võlglastel saab aasta
täis 2020 aasta mais siis võib hakata neid põhimõtteliselt ühingust välja arvama. Arvan, et
praegu ei maksa asjaga kiirustama hakata jõuab otsuseid ka hiljem teha.
Liikmeskond – praegu on ühingul 89 liiget, liikmete arv on vähenaud 3 võrra. kaks liige on
ühingust lahkunud avalduse alusel ja üks liige on surnud.
Taotlusvoor – 2020 aasta taotlusvoor läks jällegi väga tihedas konkurentsis ei hakka
siinkohal numbreid üles lugema olete selle kohta kindlasti palju teavet saanud. Hetkel on
PRIAle esitatud majandustegevuste telje ja traditsioonide telje taotlused ning menetlemine
PRIAs käib, otsuseid võib oodata jaanipäevaks. Töötlemise, kudelade ja sadamate telje
taotlused ootavad üldkoosoleku otsust, millel me saame üldkoosoleku korraldada ei ole teada.



Koostööprojektid – 2019 aastal korraldati kokku 6 projekti summas 55545.29 eurot. Selle
aasta koostööprojektidega on üpriski halvasti, sest praegu on kõik asjad katku pärast pausi
peal ja millal see paus lõpeb ei tea keegi. Vahendeid koostööprojektideks on ühingul ca
80 000 eurot.
Üldkoosolek – peamine probleem on praegu üldkoosoleku korraldamine. Kui võimalus tekib
siis tuleb kindlasti kinnitada ära töötlemise, kudealade ja sadamate telje taotluste
paremusjärjestus, kinnitada majandusaasta aruanne, tuleb teha ka strateegia muudatus ning
mulle tundub, et peaks kevadisel või suvisel üldkoosolekul kinnitama 2021 aasta projektide
rakenduskava ja ka koostööprojektide rakenduskava. Seda oleks üpriski mõistlik teha, sest
sügisene üldkoosolek võib minna juba väga kiireks.
2021 aasta taotlusvoor – nagu teate on ühing saanud lisavahendeid 496 559.66 eurot, oleme
arutanud ka kuidas seda võiks jagada, see eeldab kindlasti strateegia muudatust mis on üpriski
pikk protsess, sestap oleks mõistlik kui kinnitaksime suvisel üldkoosolekul ära ka projektide
rakenduskava. Omajagu risk on seda teha enne strateegiamuudatuse kinnitamist ministeeriumi
poolt, kuid proovida tasub ikka. Taotlusvoor võiks toimuda 2021 aasta jaanaur veebruar,
selleks ajaks on kindlasti strateegia muudatus ja rakenduskava kinnitatud. Lisaks selguvad
sügiseks ka selle taotlusvooru tulemused, juhul kui mingid projektid peaksid PRIAs muutuma
abikõlbmatuks  saab tekkinud jäägid lisada vahenditele. Arvan, et algatan juhatuses õige pea
arutelu strateegia muudatuse osas uuesti, mõistlik on ikka minna üldkoosolekule valmis
ettepanekutega.

2. Küsimused
Täiendavaid küsimusi ei laekunud. Saadud tagasiside põhjal võib otsustada, et
revisjonikomisjonil ühingu tegevuse kohta märkuseid ei ole.

Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta
Ühingu raamatupidamine on hästi ja nõuetekohaselt korraldatud. Vahendite kasutamine on
põhjendatud ja läbipaistev.
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu üldise tegevuse kohta
Seltsi igapäevane juhtimine on läbi mõeldud ja vastab headele tavadele,  vahendeid
kasutatakse otstarbekalt. Seltsi dokumentatsioon on korrektselt vormistatud ning igal asjasse
puutuval isikul on ühingu dokumentige võimalik tutvuda.
Revisjonikomisjoni otsus
Olles tutvunud ühingu raamatupidamise ja muude dokumentidega ning olles ära kuulanud
ühingu tegevjuhi selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu üldkogule ettepaneku kinnitada
ühingu 2019 aastaaruanne esitatud kujul.
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