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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: Võlglasi ei ole eelmise aasta liikmemaksu osas üldse. Maha oleks mõistlik 
kanda üks väga vana liikmemaksu võlg summas 6,39 eurot    
Toomas Schmidt: Kelle võlg see on? 
Margus Medell: Tegemist on XXX (isiku nime ei avalikustata) ühe väga vana võlaga aastast 
2009, isik on ammu ühingust lahkunud ning see võlg lihtsalt risustab bilanssi      
Toomas Schmidt: Kas ühingule ollakse veel midagi võlgu või on ühing võlgu?  
Margus Medell: Ühingul sisuliselt mingeid võlgasid ei ole samuti ei olda ka ühingule midagi 
võlgu, välja arvatud 2015 aasta liikmemaksud, kuid ka need laekuvad suure tõenäosusega.    
Toomas Schmidt: Kuidas üldse ühingu rahaline tulevik välja näeb? 
Margus Medell: Minu arvates hea, praegusel hetkel on meil varasid ca 18 000 eurot. tuleval 
perioodil rakendub PRIA poolt ka ettemaksude rahastus skeem, seega pole suure 
tõenäosusega vaja ka võõrvahendeid.   
 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 6,39€ 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 2015 aasta põhised tegevused  
Margus Medell: Sellel aastal tuleb meil kindlasti lõpetada ja vastu võtta kalanduspiirkonna 
uus strateegia. Väga oluline osa strateegiadokumendist on valmis ja saanud detsembri kuisel 
üldkoosolekul ka liikmete positiivse kinnituse. Hetkel käib tasapisi strateegia täiendamine. 
Lõpetada ja lõplikult kinnitada saame dokumendi suure tõenäosusega alles aprillis võib olla 
isegi mai kuus, selleks ajaks on selgunud PÕMi täpsed indikatsioonid ja valminud ka lõplik 
määruse eelnõu         
Toomas Schmidt:  Millised on arengud uueks perioodiks?    
Margus Medell: Olemas on meetme määruse uus eelnõu ning see on läbinud ka 
konsultatsiooniringi tegevusgruppidega. Uus periood keskendub sadamate arendamisele, 
töötlemisele ja otseturustamisele, tegevuste mitmekesistamisele, koelmusalade taastamisele ja 
kalanduse traditsioonide säilitamisele. Määrus annab seekord palju suuremaid võimalusi, sest 
fikseeritud on vaid see mis on keelatud, samuti on oluline muudatus see, et piirkonnaks on 
määratud ka Haapsalu linn. Samuti lubatakse määruse eelnõu kohaselt meil ise määrata kui 
suure osa projektide eelarvest me aastate lõikes võime kulutada.   
Taavi Suitsberg: Milliseid otsuseid peab ühing veel sellel kevadel tegema? 
Margus Medell: Kindlasti tuleb kinnitada strateegia lõppdokument, muuta ühingu põhikirja, 
kinnitada rakenduskava, suure tõenäosusega peab see toimuma veel sellel kevadel.  
Toomas Schmidt:  Kuidas on kavandatud projektitaotluste vastuvõtt? 
Margus Medell: Suurel määral samuti kui eelmisel perioodil, kavandame ikka 2 taotlusvooru 
aastas. Erinevuseks on see, et vast oleks mõistlik uuel perioodil ette näha vahendid projektide 
hindamiskomisjoni tasustamiseks. Eelmisel perioodil oli see pigem õhinapõhine, kuid kui 
arvestada töö mahtu mis hindamisega kaasneb ei ole see kõige mõistlikum.  
Taavi Suitsberg: Kas selleks vahendeid on? 
Margus Medell: Vahendid selleks tulevad meie halduskulude rakenduskavast. Uuel perioodil 
saame oma suuremahulisi kulusid nagu õppereisid teha vaid koostöö meetmest, seega 
halduskuludest on vabanevaid vahendeid.  
Toomas Schmidt:  Mõte on mõistlik, teeme revisjonikomisjoni poolt juhatusele ettepaneku 
sellised vahendid leida.  
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 selgitused, teeb revisjonikomisjon ühingu üldkogule ettepaneku kinnitada 
ühingu aastaaruanne esitatud kujul.  
Teha ühingu juhatusele ettepanek planeerida 2016 aasta halduskulude eelarvesse vahendid 
projektide hindamiskomisjoni liikmete töö tasustamiseks.    
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