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Päevakord:     

1. Raamatupidaja ettekande kuulamine 

2. Tegevjuhi ettekanne seltsi tegevustest.  

3. küsimused  

 

1. raamatupidaja ettekande kuulamine 

Piret Vao : annab ülevaate ühingu raamatupidamisest, finantsvoogudest, kohustustest 

kolmandate isikute ees ning liikmemaksu võlgade kohta. 

Toomas Schmidt: mul on küsimus tulemi kohta, mulle jääb pisut arusaamatuks, kuidas see 

tekib. (netovara muutuste aruanne)  

Piret Vao annab selgitusi tabeli kohta.  

Toomas Schmidt: kuidas on lood võlglastega, eelmisel aastal oli see summa suhteliselt suur.  

 Margus Medell: võlgasid on jäänud vähemaks, kui olemas nad siiski, hetkel on summa 287 

eurot.  

Taavi Suitsberg: kes need võlglased on? 

Margus Medell: võlglasi on kokku 10, valdav osa neist klaarivad kindlasti oma võlad ära, 

probleemsed on kaks võlgalast XXX  kes pole maksnud liikmemaksu kordagi ja XXX  kes on 

võlgu alates 2009 aastast, lisaks sellele on ta ka lõpetanud tegevuse FIEna.       

Toomas Schmidt: kas võlglastega on tegeletud.  

Margus Medell: võlglastega on tegeletud, neile on seda mitmel korral meelde tuletatud, 

kummalisel kombel soovivad nad ka siiski ühingult teenuseid saada, see lõi eriti välja kui 

toimus laevade registrisse kandmise avalduste vastuvõtmine. Paraku pole sellest olnud mingit 

kasu ning minu arvates on need lootusetud võlad.  

Taavi Suitsberg: mis siis nendega teha. 

Margus Medell: minu ettepanek oleks need isikud ühingust välja arvata ja võlad maha kanda 

niikuinii on need lootusetud, teiste võlglastega tuleb edasi tegutseda siin on siiski mõtet vaeva 

näha.  

Toomas Schmidt: Ühing on võtnud ka laenu 7500 eurot, mis on sellest saanud? 

Margus Medell: laen võeti selleks, et sillata meie õppereise Norrasse ja Taani paraku sattusid 

need niivõrd lähetikku, et meil said omavahendid otsa, tänaseks päevaks on laen õiendatud.  



Toomas Schmidt: Kas ühingule ollakse veel midagi võlgu või on ühing võlgu.  

Margus Medell: võlgu ollakse meile ainult liikmemakse, ühingul mingeid kohustusi 

kolmandate isikute ees ei ole.  

Toomas Schmidt: kuidas üldse ühingu rahaline tulevik välja näeb? 

Margus Medell: minu arvates hea, praegusel hetkel on meil varasid 21 803 eurot, selle hulgas 

on muidugi PRIA ettemaks 10 588 eurot mis tuleb meil 2013 aasta lõpuks tagasi maksta. Isegi 

peale seda oleme me võimelised toime tulema, sest aasta aastalt on meie varad liikmemaksu 

arvelt suurenenud. Võimalik, et me vajame võõrvahendeid, kuid ainult suuremate 

väljaminekute korral näiteks õppereis või midagi sellist.  

 Toomas Schmidt: see tähendab seda, et liikmemaksusid ei ole ära kulutatud.  

Margus Medell: just, olen sellega üpriski hoolsalt ringi käinud, valdav osa meie kuludest on 

abikõlblikud. Ühingu vahenditest peame maksma vaid pangaülekannete tasu ja Kodukant 

Läänemaa liikmekasu, vahel ka mõned väiksemad kulud.     

Toomas Schmidt: kuidas on suhted PRIAga  

Margus Medell: head ja konstruktiivsed, meil pole küll mingeid probleeme.  

Taavi Suitsberg: ma näen sellel aastal personalikulude vähenemist, kes siis oma palgast ilma 

jäi.  

Piret Vao: see tuleb sellest, et loobuti palgalisest raamatupidajast, kokkuhoid pole küll suur 

ning kulud on üldkulude rea peal, hetkel ostetakse raamatupidamisteenus sisse. 

Toomas Schmidt: arvan, et ühingu rahaga on hoolsalt ringi käidud ja midagi ette heita ei ole.    

 

Revisjonikomisjoni seisukoht ühingu vahendite kasutamise kohta 

Ühingu raamatupidamine on hästi ja nõuetekohaselt korraldatud. Vahendite kasutamine on 

põhjendatud ja läbipaistev.  

 

Otsustati:  

Teha ühingu juhatusele ettepanek arvata ühingu liikmete hulgast välja XXX FIE ja XXX FIE. 

Võlguolev liikmemaks summas 135,87 eurot kanda maha kui mittetõenäoliselt laekuv summa.        

Kuna tegemist on konkreetsete isikutega ei kuulu nende nimed avalikustamisele, asjasse 

puutuvatel isikutel on protokolli täistekstiga võimalik tutvuda ühingu kontoris  

 

2.tegevjuhi ettekande kuulamine 

Margus Medell: Annab ülevaate ühingu tegevusest ja töökorraldusest tegevusaasta jooksul.  

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 konkurents, hetkel on asi nii, et sellel aastal me suure tõenäosusega täiendavat 

taotlusvooru ei korralda  

Toomas Schmidt: kui palju üldse perioodi lõpuni vahendeid on. 

Margus Medell: hetkel on kindel, et 2013 aastal on meil jagada ca 0,5 miljonit eurot. Teine 

asi on niinimetatud ümberjaotatavad vahendid, kui suur see summa on ei oska veel isegi 

arvata. Olen saanud PÕMist mitteametliku infot, et 2011 aasta seisuga meetmest 4.1 

ülejäänud vahendid koondatakse ning sellest lahutatakse vahendid mis on vajalikud 

tegevusgruppide kulude katteks 2014 ja 2015 aastal, sest sel ajal EU rahastamist ei ole. 

Ülejäänu jagatakse mingite X valemite alusel tegevusgruppidele laiali projektide toetuseks. 

Kas selline süsteem rakendub ja mis kujul täpselt see peaks selguma 2012 aasta kevade 

jooksul.    

Toomas Schmidt: see on iseenesest mõistlik, sest ühinguid tuleb ju koos hoida, lisaks tuleb 

vist hakata ka uut strateegiat koostama, kuid millised on arengud uueks perioodiks    

Margus Medell: konsultatsioonid on alanud ning PÕM on hakanud uusi kalanduspoliitikaid 

ja strateegiaid välja töötama, mitteametlikult on PÕM välja öelnud, et meede 4.1 jätkub, kuid 

kas ja kuipalju tuleb sinna ideoloogilisi muudatusi on hetkel vara ennustada. 

Taavi Suitsberg: kui selgub kui suur on vahendite hulk mis tekib sellest ümberjagamisest, 



siis millised on ühingu tegevused. 

Margus Medell: siis peab ühing otsustama millisesse telge need vahendid suunatakse, siin 

jäävad meile arvatavasti vabad käed, üldkogu otsustab. 

Toomas Schmidt:  juhin tähelepanu, et ühingu tegevusaruandes on mõningaid kirjavigu, 

kindlasti tuleks tekst enne lõplikku vormistust üle vaadata.  

Margus Medell: teen seda.     

 

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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