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3. küsimused
1. raamatupidaja ettekande kuulamine
Linda Tomsen : annab ülevaate ühingu raamatupidamisest, finantsvoogudest, kohustustest
kolmandate isikute ees ning liikmemaksu võlgade kohta.
Margus Medell: ühingule on kogunenud mõningane liikmemaksuvõlg (4000.- krooni), suure
tõenäosusega need liikmemaksud enam ei laeku, seepärast teen ettepaneku need summad
maha kanda.
Taavi Suitsberg: kes need võlglased on?
Margus Medell: nimekiri on lisatud, paljud ei ole kunagi ühingu töös osalenud ega ka kunagi
osalenud ühelgi üldkogul. Samas ühingust neid välja arvata ei tahaks sest peame jälgima
niinimetatud hõivatuse piir, et mitte minna vastuollu meetme 4.1 määrusega.
Taavi Suitsberg: arvan, et kõikki võlgasid maha kanda ei võiks, see võib tekitada teistes
tunde, et liikmemaksu polegi vaja maksta. Mõistlik on maha kanda nende võlad kes on
ühingust juba lahkunud.
Toomas Schmidt: usun, et see on mõislik, kõikki laekumata liikmemakse maha kanda siiski
ei saa. Millised on ühingu kohustused kolmandate isikute ees.
Margus Medell: hetkel mingeid võlgasid ühingul ei ole. Vabasid vahendeid on seltsil ca
300 000.- krooni, sealhulgas on ka ettemaks PRIAlt 165664.- krooni. Minu hinnangul on
rahahulk piisav, et tegevusi ellu viia. Muidugi oleks võimaud PRIAlt suurema ettemaksu
küsida, kuid see ei tundu mõttekas.
Taavi Suitsberg: mis on saanud MESilt võetud laenust.
Margus Medell: MESilt võetud laen summas 250 000.- krooni masti tagasi juba eelmise
aasta septembris just siis kui laekus ettemaks PRIAlt.
Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta
Ühingu raamatupidamine on hästi ja nõuetekohaselt korraldatud. Vahendite kasutamine on

põhjendatud ja läbipaistev.
Otsustati: teha ühingu juhatusele teha ettepanek kanda maha nende liikmete laekumata
liikmemaksud, kes on juba ühingust lahkunud. Teiste laekumata liikmemaksudega tegeleda
edasi.
2.tegevjuhi ettekande kuulamine
Margus Medell: Annab ülevaate ühingu tegevusest ja töökorraldusest tegevusaasta jooksul.
Toomas Schmidt: kuidas edeneb tegevuskava täimine?
Margus Medell: minu hinnangul hästi, eelmisel aastal korraldasime hulga koolitusi ja
õppereis, sellel aastal on samasugused plaanid. Mai kuus kavandame õppereisi Brüsseli
kalandusmessile, augustis plaanin korraldada õppereisi põhja Norrasse, Lofootide kanti.
Oktoobris plaanin minna Taani Ahlborgi kalandusmeesile, samuti plaaneri korraldada mõned
koolitused.
Toomas Schmidt: Kuidas edeneb taotluste vastvõtt ja vahendite jaotamine.
Margus Medell: minu hinnangul samuti hästi, head meel teeb see, et on tekkinud väike, kuid
siiski konkurent, sellel aastal saame kindlasti veel korraldada ühe taotlusvooru, kuid avatud
saavad olema ainult töötlemise, mitmekesistamise ja koolituse telg. Oluliseks pean ka seda, et
Põllumajandusministeerium tellis audiitorbüroolt Ernst & Yong auditi mille käigus hinnati
kõigi tegevusgruppide hindamissüsteeme ja toiminguid. Läänemaal on audit läbi viidud ning
audiitori esmahinnangul on ühingu tegevus läbipaistev ja hästi korraldatud.
Toomas Schmidt: kas selle kohta tuleb ka mingi raport.
Margus Medell: mingisugune kindlasti tuleb, kuid mis kujul ma ei tea.
Toomas Schmidt: kas on mingeid arenguid või infot mis saab toetusfondidest peale 2013
aastat.
Margus Medell: olin möödunud aasta oktoobris Hollandis EKFi väga kõrgetasemelisel
seminaril, kus öeldi kindalt maha, et kalandustoetused, sealhulgas ka toetused
tegevusgruppidele jätkuvad, sama on kinnitanud ka põlluministeeriumi kalandusosakond.
Sestap julgen küll arvata, et toetusmeetmed jätkuvad. Kui suured on seal summad, mida
toetama hakatakse, millised on konkreetsed poliitikad, see on küll veel selgusetu.
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. Püstitatud tegevuskavasid
täidetakse.
Revisjonikomisjoni otsus
Olles tutvunud ühingu raamatupidamise ja muude dokumentidega ning olles ära kuulanud
ühingu tegevjuhi ja raamatupidaja selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu üldkogule
ettepaneku kinnitada ühingu aastaaruanne esitatud kujul
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