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Päevakord:
1 Noarootsi vallavalituse poolt esitatud projekti „Österby sadama rekonstrueerimine“
arutelu.
2 2010 teise poolaasta tegevuste arutelu.
3 Muud küsimused.
Indrek Jõgisoo: kas, kellelgi on juhatuse päevakorda mingeid punkte lisada.
Margus Medell: soovin lisada päevakorda kaks punkti
1. Liikmete ühingust väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtmine
2. Alpi Filmi poolt tehtud pakkumise arutelu.
Otsustati
Kinnitada juhatuse päevakord esitatud kujul ja lisada päevakorda Margus Medelli poolt
esitatud punktid.
Hääletustulemus
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletu 0
Indrek Jõgisoo: Kuna tänasel juhatuse koosolekul arutusele tulevad teemad on ühingu jaoks
väga olulised siis otsustasime tegevjuhiga et on mõistlik aruteludesse kaasata ka ühingu
revisjonikomisjoni liikmed.
Margus Medell on Noarootsi teemaga viimastel nädalatel väga aktiivselt tegelenud seepärast
on mõislik kui ka tema teemat juhatusele laiemalt avaks.
Arutelu protokolliga saab tutvuda ühingu kontoris, protokoll on ainult ametkondlikuks
kasutamiseks

2.2010 aasta teise poolaasta tegevuste arutelu.
Margus Medell: nagu teate on hetkel käimas 2010 aasta teine taotlusvoor, tulemused ei ole
veel selgunud, kui on mõislik hakata kujundama 2011 aasta tegevusi. Olen koostanud tabeli
kus nähtuvad kulutatud projektitaotluste summad ning 2011 aasta eeldavad summad. Peamine
probleem on selles, et järgmisel aastal on valmis sadamate meetmesse tulema kaks taotlejat
Hanila vald Virtsu sadamaga ning Ridala vald Puise sadamaga. Mõlemad taotlejad on
ettevalmistavate töödega jõudnud juba üpriski kaugele. Paraku pole meil praeguse eelarve
jaotusega võimalik mõlemat sadamat täies mahus toetada. Selleks, et see võimalik oleks
peaksime vahendeid ümber tõstma mõnest teisest teljest. Kõige reaalsem on raha võtta
mitmekesistamisest, sest sellesse telge on laekunud suhteliselt vähe taotlusi ning taotluste
rahaline maht on ka suhteliselt väike.
Arno Peksar: mida me selleks tegema peaksime.
Margus Medell: selleks on meil vaja üldkogu ostust. Usun, et sellise ettepanekuga on mõtet
üldkogule minna. Sadamad on suuresti üldise iseloomuga investeeringud ning
ettevalmistavate tööde periood on pikk, sestap hakata sadamate meetmes tekitama kunstlikku
konkurentsi oleks suhteliselt mõttetu tegu.
Taavi Suitsberg: millal me selle otsuse saaksime ja peaksime langetama.
Margus Medell: arvan, et selgelt võin seda öelda peale 24. Septembrit kui on selgunud 2010
aasta teise taotlusvooru mahud. Siis saame otsustada milliseid tegevusi teeme ja milliste
ettepanekutega üldkogule läheme.
Taavi Suitsberg: millal võiks seega olla üldkogu ja millal võiks toimuda 2011 aasta
taotlusvoor.
Margus Medell: meie sügisene taotlusvoor lõpeb 24. Septembril, hindamiskomisjon saab
oma töö tehtud ca 1 kuu jooksul, seega võiks üldkogu toimuda 43 või 44 nädalal. PRIA võtab
taotlusi vastu 17 – 29 novembrini. Seega tekib meil piisav ajavaru kõikki toiminguid teha.
Samale üldkogule peaksime esitama ka 2011 aasta halduskulude ja projektivahendite
rakenduskavad. Sellisel juhul võiksime 2011 aasta alguses taotlusvooruga alustada jaanuari
lõpus veebruari alguses.
Inderk Jõgisoo: plaan tundub olevat mõistlik sest siis saaks PRIA otsused kätte juba
kevadeks.
Otsustati
Võtta esitatud informatsioon teadmiseks ning korraldada ühingu üldkogu 43 või 44 nädalal.
Üldkogule esitatakse nii halduskulude kui ka projektivahendite rakenduskavad. Vajadusel
tehakse üldkogule ettepanek vahendite ümbertõstmiseks, eeldatavalt mitmekesistamise teljest.
Hääletustulemus
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletu 0
3. liikmete ühingust väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtmine
Margus Medell: tegin meie liikmete hulgas inventuuri ning selgus, et üks liige on oma
tegevuse FIEna lõpetanud ning teine on oma tegevuse reorganiseerinud OÜks. Seega teen
ettepaneku
Arvata ühingu liikmete hulgast välja FIE Heldur Soesson (lõpetanud tegevuse FIEna)
Arvata ühingu liikmete hulgast välja FIE Andres Habak (lõpetanud tegevuse FIEna)
Võtta ühingu liikmeks OÜ Kipperi Kala (esindaja Andres Habak)
Otsustati

Arvata ühingu liikmete hulgast välja FIE Heldur Soesson (reg kood 11421064)
Arvata ühingu liikmete hulgast välja FIE Andres Habak (reg. kood 10006529)
Arvata ühingu liikmeks OÜ Kipperi Kala (reg. kood 11883505) esindaja Andres Habak
Hääletustulemus
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletu 0
4. Alpi Filmi poolt tehtud pakkumise arutelu
Margus Medell: olen saanud pakkumise Alpi Filmilt ühe telesaate tegemiseks mis käsitleks
Läänemaa rannakalandust. Saade oleks eetris ETV järgmise aasta kevadel, hinnaks nimetavad
nad 55 000.- krooni koos käibemaksuga. Olen konsulteerinud ka PRIAga, kulud oleksid igati
abikõlblikud.
Tiit Randla: hind on ilmselgelt liiga kõrge, telesaateid saaks ka odavamalt.
Margus Medell: kavatsen nende käest küsida ka lühidaid klippe mida saaksime kasutada
ühingu tegevuse tutvustamisel.
Tiit Randla: ikkagi tundub see olevat liiga kallis, hetkel on käimas dokumentaalfilmi
tegemine Läänemaa rannakalandusest, klippe võiksime ka kindlasti sealt küsida.
Koit Kõiveer: arvan ka, et kasu selle kulu tegemisest seltsile oleks liiga väike, pigem
võiksime korraldada selle raha eest mingisuguse kalurkonda hõlmava uuringu.
Otsustati
Mitte toetada tegevjuhi ettepanekut.
Hääletustulemus
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletu 0
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Indrek Jõgisoo (koosoleku juhataja)

