
          
    
     
       

Üldkoosoleku protokoll nr 3 
       
Üldkoosoleku toimumise aeg: 20.10.2017.a. kell 15.00-16.00 

Üldkoosoleku toimumise kohad:  
Energia Avastuskeskus, Tallinn 
Tartu Loodusmaja, Tartu 
Skype 
       
Vastavalt Eesti Teadushuvihariduse Liidu (edaspidi Liit) põhikirja punktidele 5.3 ja 5.4 on 
üldkoosolek pädev otsustama, kui koosolekul osaleb vähemalt 1⁄3 liikmetest ning otsus 
võetakse vastu, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest. 
       
TEAHU liikmete arv koosoleku toimumise päeval: 39.  
Otsuse vastu võtmiseks on vajalik vähemalt 13 liikme osalemine koosolekul. 

Koosolekul osalenud liikmete arv, registreerimislehed lisatud:  
Tallinnas:  7 (6 osalejat +Riina Valdmets digitaalse volikirja alusel) 
Tartus - 2 
Skype - 10 
Kokku: 19 

Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma. 
       
Koosoleku juhataja: Kristi Kivilo  
Protokollija: Friedrich Kaasik 

Üldkoosoleku pädevuses on vastavalt põhikirja punktile 4.1.6. juhatuse liikmete valimine ja 
punktile 4.1.7. juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu 
kinnitamine ning vastavalt punktile 4.1.4. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning tasumise 
korra kinnitamine. 

         
Koosoleku päevakava: 

1. Juhatuse laiendamine 9 juhatuse liikmeni 
2. Juhatuse liikme vahetus 
3. Uute liikmete määramine juhatusse 
4. Liikmemaksu tasumise korra muutmine kindlaks perioodiks. 

Protokoll: 
1. Juhatuse laiendamine 9 juhatuse liikmeni. 

          
Üldkoosoleku pädevuses on juhatuse liikmete valimine ja vastavalt Liidu põhikirjale võib olla 
juhatuses 3-9 liiget. Hetkel on juhatuses 5+1 liiget.  

Juhatus teeb ettepaneku laiendada juhatust kuni maksimaalse 9 liikmeni.   
       
Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 19  
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
       
Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud.  

   
2. Juhatuse liikme taandumine ja uue liikme valimine 



Signe Söömer (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse huvikool Tartu Loodusmaja) esitas 
avalduse juhatuse liikme kohalt taandumiseks ning tegi ettepaneku määrata juhatuse Janika 
Ruusmaa SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusest. 

Juhatus teeb ettepaneku Signe Söömer välja arvata juhatusest. 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 19  
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
       
Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud. 

3. Uute liikmete määramine juhatusse 
             
Väljavõte 7.aprilli 2017 Üldkoosoleku Protokollist punkt 5.2:  
“Tehti ettepanek laiendada veelgi juhatust ja lisada sinna liikmeid, kes esindaks loodusealast 
teadushuviharidust ja/või oleksid tegevad neis Eesti piirkondades, mille esindaja juhatuses veel 
puudub (nt Lääne- Eestist).   
Tehti ettepanek võtta ühendust ka teiste tehnikamajadega ning asutustega ...(RMK, Kullo, Puhta 
Vee Teemapark Lääne-Virumaal, Pernova loodus- ja tehnikamaja), et neid kaasata Liidu 
tegemistesse ja juhatusse.“ 

Juhatus teeb ettepaneku lisada juhatusse Krista Keedus, Energia Avastuskeskus.  

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 19  
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
       
Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud.  

Juhatus teeb ettepaneku lisada juhatusse Kaire Mertsin, Pernova Hariduskeskus. 

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 19  
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
       
Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud.  

Rasmus Kits’e valimise kohta juhatusse tegi üldkoosolek vastava otsuse ära 7.aprillil 2017, 
registriandmete muutmine jäi ootele kuni uute juhatuse liikmete valimiseni. 

4. Liikmemaksu tasumise korra muutmine kindlaks perioodiks. 
Juhatus arutas oma viimasel koosolekul, et Liidu liikmete arvu suurendamiseks võiks korraldada 
kampaania, mille käigus iga osaleja saab teatud perioodiks vabastuse liikmemaksu tasumisest. 
See vajab üldkoosoleku nõusolekut ja kinnitust.  

Ettepanek: kõik uued liikmed, kes esitavad liikmeks astumise avalduse enne 31.12.2017 
vabastatakse 2017. ja 2018. aasta liikmemaksu tasumisest.  

Otsuse poolt hääletanud liikmete arv: 19  
Otsuse vastu hääletanud liikmete arv: 0 
       
Otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud. 

Protokollile lisatud: 
1. Registreerimisleht Tallinn 
2. Riina Valdmets digitaalne volikiri 
3. Registreerimisleht Tartu 
4. Registreerimisleht Skype 
5. Juhatuse liikme kohalt taandumise avaldus Signe Söömer 
6. Juhatuse liikme avaldus Janika Ruusmaa 
7. Juhatuse liikme avaldus Rasmus Kits 
8. Juhatuse liikme avaldus Krista Keedus 
9. Juhatuse liikme avaldus Kaire Mertsin


