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Päevakord:
1. Tegevjuhi ettekanne ühingu majandus ja muudest tegevuste
2. küsimused
1. tegevjuhi ettekande kuulamine majandustegevusest
Margus Medell : annab ülevaate ühingu raamatupidamisest, finantsvoogudest, kohustustest
kolmandate isikute ees ning liikmemaksu võlgade kohta.
Toomas Schmidt: kuidas on lood võlglastega, eelmisel aastal oli see summa suhteliselt suur?
Margus Medell: võlgasid on jäänud vähemaks, kui olemas on nad siiski, hetkel on summa
99,17 eurot.
Toomas Schmidt: kes need võlglased on?
Margus Medell: võlglasi on kokku 2 üks nendest on surnud ja teine ühingust lahkunud, seega
neid võlgasid me kindlasti kätte ei saa, minu ettepanek on nende isikute liikmemaksu võlad
kes on ühingust lahkunud lihtsalt maha kanda sest nende laekumise tõenäosus on null.
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. PRIA ettemaksu õiendasime eelmisel aastal.
Toomas Schmidt: kuidas üldse ühingu rahaline tulevik välja näeb?
Margus Medell: minu arvates hea, praegusel hetkel on meil varasid 15 000 eurot. 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: 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 kanda maha ühingust lahkunud isikute liikmemaksuvõlg
summas 99,17€ kui suure tõenäosusega mittelaekuv summa.
2.tegevjuhi ettekande kuulamine ühingu tegevusest
Margus Medell: Annab ülevaate ühingu tegevusest ja töökorraldusest tegevusaasta jooksul.
Toomas Schmidt: millised on selle aasta põhised tegevused
Margus Medell: sellel aastal tuleb meil kindlasti valmis saada oma uus strateegia, et oleks
alus järgmisel aastal uusi vahendeid jagada.
Toomas Schmidt: millised on arengud uueks perioodiks?
Margus Medell: konsultatsioonid on alanud ning PÕM on hakanud uusi kalanduspoliitikaid
ja strateegiaid välja töötama, ministeeriumi poolt on välja öeldud, et meede 4.1 jätkub, kuid
kui suur saab olema summa on vara öelda. Kinnitatud on, et jätkub kalandustoodete
töötlemise ja otseturustamise suund, tegevuste mitmekesistamise suund ja koolitustegevus.
Selgust ei ole veel sadamate ja lossimiskohtade uuendamise suunaga. Juurde tuuakse suure
tõenäosusega rahvusvahelised suhted ja keskkonnateema.
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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