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P1.

VRKÜ juhatuse esimehe valimine

Enne juhatuse esimehe valimist käidi läbi põhikiri ja juhatuse töökord.
Juhatuse koosolek otsustas juhatuse esimehe valida avalikul hääletamisel.
Osalejaid 7, poolt 7, erapooletuid ja vastu 0.
Juhatuse esimehe kohale esitati üks kandidaat- hr. Hanno Nõmme.
Hääletamisel valiti VRKÜ juhatuse esimeheks 7 poolthäälega hr. Hanno Nõmme.

P2. Üldkoosolekul ülestõstetud küsimuste arutelu.
Tegevjuht Lembo Pikkamäe tutvustas tegevusgrupi rahastamist. Käidi läbi
rahastamine ja kuludeklaratsioonid VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia
väljatöötamise algusest. Tegevusgrupile eraldati vahendeid strateegia
väljatöötamiseks 1 068 000,00 krooni. 2009 ja 2010 aastate strateegia elluviimiseks
1 174 800,00 krooni. Vigadeta on läbinud PRIA kontrolli kaks kuludeklaratsiooni –
2009-1 ja 2010-2. 2010-1 deklaratsioon vajab parandamist ja 2010-3 deklaratsioon
on läbivaatamisel. 2010-1 deklaratsioonis esitatud toitlustamise kulud ei ole
abikõlbulikud ja tulevad kanda oma vahenditest.
2011 aasta tegevuse rahastamine on piisav. 2011 aastasse kandub üle eelmiste
perioodide kulutamata osa ja lisandub 587 400,00 krooni 2011 a. rakenduskava
elluviimiseks mõeldud summa. 2011 aasta lõpus vaatab põllumajandusminister
tegevusgruppide rahalised seisud üle ja on võimalik, et neid korrigeeritakse.
Koolituste osas on plaanis korraldada õppereis oktoobris 2010 Ahvenamaale ja talvel
toidukäitlejate koolitus, kalapüügieeskirjade muudatuste infopäev ja raamatupidamise
infopäev koostöös Maksu- ja Tolliametiga.

P3. Jooksvad küsimused.
Juhatuse esimees Hanno Nõmme tegi ülevaate hetke rahalistest vahenditest ja
liikmemaksude tasumisest. Aseri valla esindaja hr. Koit Oras rääkis, et 10000,00
krooni liikmemaksu käib vallale üle jõu. Liikmemaks peab olema tasutud kõigil kes
soovivad osaleda õppereisil.
1068000,00 kroonisest laenust on tagasi makstud 500000,00 krooni.
Tegevusgrupi rahastamiseks on saadud PRIA- lt ettemaksu 234000,00 krooni.
Uuest aastast tuleks kuludeklaratsioone esitada igakuiselt.
Raamatupidamine tuua üle Rakveresse alates 01.01.2011 a.
VRKÜ kalanduspiirkonna strateegia tuleb tõlkida vene keelde ja panna üles
kodulehele.
2011 räimepüügikvoot jagatakse maakondade kaupa.
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