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EAAL 2020a. üldkoosoleku avamine 
 
Eero Johannes esineb avasõnaga ja ütleb, et EAAL juhatus on määranud teda üldkoosolekut 
juhatama ja protokollijaks on EAÜ projektijuht Mare Annsoo. 
 
Eero Johannes märgib, et see on tema viimane üldkoosolek EAAL juhatuse esimehena, ja 
käesolev üldkoosolek valib uue juhatuse.  
Seekordne üldkoosolek toimub nn. hübriidvormina, kus on võimalik osaleda nii füüsilise 
kohaoleku kaudu kui ka elektroonilise platformi ZOOM vahendusel. 
 
Eero Johannes ütleb, et koosoleku protokollimise huvides üldkoosolek salvestatakse ning 
küsib, kas keegi on selle vastu. 
 
Vastuolijaid ei ole. 
  
Üldkooslekule on registreerunud kokku: 
 
- 79 EAAL liiget 
- sh. volituse alusel 33 liiget.  
- sh. ZOOM kanali kaudu: 19 liiget  
 
Eero Johannes: EAAL üldkoosolekul viibivad kõrvaliste isikutena ZOOMi tugiisik, Kalev 
Rattus (kuni märtsini 2021 EAÜ tegevdirektor) ning Erika Laansalu (EAAL juhatuse liige, 
kes ei ole EAAL liige) ja küsib, kas üldkoosolek on nõus nende kohalviibimisega EAAL 
üldkoosolekul: 
 
Vastuolijaid ei ole. 
 
 
EAÜ tegevusaruanne 2021.a. 
 
Eero Johannes selgitab, et vastavalt EAAL ja EAÜ vahel sõlmitud koostöökokkuleppele 
teostab igapäevaseid tegevusi, milleks on lepingute sõlmimine, tasude kogumine ja 
väljamaksmine, Eesti Autorite Ühing (EAÜ).  
 
Eero Johannes palub EAÜ projektijuhil Mare Annsoo`l anda ülevaate EAÜ tegevusest aastal 
2020. 
 



Mare Annsoo ütleb, et kokkukvõte tasude kogumisest ja jaotamisest on saadetud eelnevalt 
kõigile üldkoosolekust osavõtajatele tutvumiseks. Ta annab ülevaate, millistest allikatest on 
tasud laekunud ja võrdleb seda 2019.a. tulemiga. Võrreldes 2019.a. on tulud pisut suurenenud. 
 
- 2019.a. laekus kokku: 805 557,62 eur, sellest vahendustasu: 155 404,22, honorar: 
637 647,92 
- 2020.a. laekus kokku: 852 674,61 eur, sellest vahendustasu: 165 149,18, honorar: 
637 647,92 
 
Kaupo Kruusiauk küsib: mis see vahendustasu on ja millest see kujuneb? 
 
M.Annsoo: kõikidelt autoritasudel maksavad kasutajad nn. vahendustasu, mille suuruse 
kinnitab igal aastal EAAL üldkoosolek. Vastavalt teiste riikide praktikale on selle 
maksimusmäär olnud senini 25%. Kaablijaotuse puhul, on see protsent väiksem – 12.5%. 
Vahendustasu kasutatakse organisatsiooni administratiivsete kulude katmiseks (töökoha kulu, 
palgakulu, juriidilise nõustamise ja võimalike kohtuvaidlustega seotud kulud jms)  
 
Edasi annab M. Annsoo ülevaate rahade jaotusest nii Eesti autoritele kui välisühingute vahel, 
samuti võrreldes seda eelneva aastaga, kus samuti on toimunud kasv: 
 
- 2019.a. maksti kokku välja: 560 376,66 eur  

        sh. Eesti autoritele: 268 059,96 eur 
        sh. Välisühingutele: 292 316,70 eur 

- 2020.a maksti kokku välja: 372 158,70 eur 
    sh. Eesti autoritele: 300 553,32 eur 

                sh. Välisühingutele: 268 059,96 eur 
 
M.Annsoo toob välja, et 2019.a. lõpul oli jaotusfondis jaotamata ja välja maksmata tasu saldo  
181 466 eur ja 2020.a. lõpul  146 955,74 eur. Välja maksmata tasudest muudustavad lõviosa 
autorid, kes ei ole EAAL-i liikmeks astunud. Kuna EAAL-il on õigus tasu koguda kõigile 
autoritele, sh ka neile, kes ei ole EAAL-iga liitunud, siis oleme perioodiliselt koostöös EAAL 
juhatuse liikme Erika Laansaluga püüdnud otsida üles autoreid või nende pärijaid, kellele on 
tasu kogunenud ja neid üles kutsunud EAAL-iga liituma. 
 
M.Annsoo ütleb, et 2019.a. lõpus oli EAAL-l liikmeid 391 ja 2020.a. lõpu seisuga oli neid 
390. Ta toob välja näitajad, kui paljudele Eesti autoritele tasu maksti, kui suur oli keskmine 
väljamakse, loetleb kõik välisühingud ja neile makstud summad.  
 
Kaupo Kruusiauk: Kas sellest vahendustasust saab osa ka EAAL? 
 
Mare Annsoo: EAÜ poolt kogutavast vahendustasust saab EAAL 1/5 ehk 20%. 2020.a. oli see 
summa ca 33 000 eur. 
 
Edasi märgib Mare Annsoo, et praeguseks on EAÜ sõlminud 33 välislepingut ning 2020.a. 
jooksul neid lisandunud ei ole (pooleli lepingu sõlmimine Columbia ühinguga REDES).  
Põhjuseks on see, et suuremate riikide ja ühingiteha on juba lepingud olemas ning neid riike, 
kus on EAAL/EAÜ-ga sarnaselt toimivaid audiovisuaalsutoreid esindavad ühinguid, ei ole 
palju jäänud. Viimasel ajal on kerkinud küsimus, miks meil ei ole sõlmitud lepingud 
Põhjamaade ehk Soome, Rootsi Taani vastavate ühingutega. Vastus võiks olla, et sealsed 



ühingud tegutsevad pisut teistel alustel ning seetõttu on and praegu mie fookusest välja 
jäänud. 
 
E.Lotman kommentaar: olen ise saanud tasu Rootsi ühingult Copysweb, kuidas siis ei saa 
nendega lepingut sõlmida? 
 
Kalev Rattus: meil on olemas näiteks leping Soome ühinguga KOPIOSTO aga ainult 
kaabliõiguste osas. Põhjamaade ühingud esindavadki peamiselt kaabliõigusi ning neil ei ole 
füüsilisi liikmeid.  
 
Eero Johannes: siin on küsimus järgmisele juhatusele, kas ka kuidas saavutada lepingud ja 
esindatus ka Põhjamaades. 
 

I.  2020.a. majandusaruande, EAAL läbipaistvusaruade ja riskide hindamise 
aruande kinnitamine. 

 
Eero Johannes tutvustab järgnevalt majandusaasta aruannet. See on saadetud EAAL 
liikmetele tutvumiseks koos koosoleku kutsega ning see kuvatakse ekraanil. Esitatud on 
bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovarade muutuste aruanne, tulud ja kulud. 
 
E.Johannes ütleb, et tal on hea meel anda uuele juhatusele üle rahaliselt aegade kõige paremas 
seisus olev organisatsioon. Nimelt mõisteti EAAL-ile 2020.a. välja kohtuhüvitis aastatel 
2014-2018 autoritele erakopeerimise eest saamata jäänud tasu. Seega on lõpule jõudnud üks 
pikalt kestnud kohtusaaga, kuid ei ole veel selge, kuidas hakkab riik erakopeerimist edaspidi 
kompenseerima. Selles protsessis tuleb uuel EAAL juhatusel kindlasti oma seisukoht 
kujundada ning seista aktiivselt  audiovisuaalautorite huvide kaitsel.  
 
Liina Trishkina-Vanhatalo: siin on mainitud tulu ettevõtlusest. Kas see 1/5 EAÜ 
vahendustasust kuulub sinna alla? 
 
Eero Johannes kinnitab, et nii see on.  
 
E.Johannes toob välja peamised tulemused, mida EAAL on aastate jooksul saavutanud: 
 
- Erakopeerimise tasu väljavõitlemine (koos 9 muu loomeliiduga, av autorid said kõige 

suurema osa) 
- Europa uue autoriõiguse direktiivi viimine Eesti õigusesse (pole siiski veel jõustunud, 

kuid on Riigikogu menetluses); 
- §14 lg 6 säilimine AÕS-s (seda on proovitud sealt eemaldada mitmel korral). Selle sätte 

sisse jätmine lubab audiovisuaalautoritel saada ka edaspidi tasu nende teoste kasutamise 
eest); 

 
K.Kruusiauk: Kas osa erakopeerimise tasust läheb ka produtsentidele? 
 
E.Johannes: väga õigustatud küsimus. Senini ei ole produtsentide osa arvestatud. Siin ongi 
arutelu koht, millise osa hakkavad edaspidi saama produtsendid ja millise autorid.  Selles 
arutelus tuleb EAAL uuel juhatusel oma seisukoht kujundada. 
 



Edasi tutvustab E.Johannes läbipaistvusaruannet ja riskide hindamise aruannet. See on 
saadetud EAAL liikmetele koos üldkoosoleku materjalidega eelnevaks tutvumiseks ja 
kuvatakse ka ekraanil. 
 
Läbipaistvusaruandes tuuakse välja tasud, mida maksti juhatuse liikmetele ja 
revisjonikomisjoni liikmele, palju said autoritasu need juhatuse liikmed, kes on ka ise autorid, 
millised on juhatuse ja revisjonikomisjoni majanduslikud huvid muudes äriühingutes. 
 
Riskide hindamise juures toob Eero Johannes esile epidemioloolilise olukorraga seotud 
ebakindluse ja töötaja(te) võimaliku haigestumise riskid. Siin on EAAL riskid maandatud, 
sest EAAL-il ei ole töötajaid.  
 
Liina Trishkina-Vanhatalo: kui siin on juba riskid välja käidud, EAALil on olemas ju 
reservid. Miks ei ole sealt toetusi makstud?  
 
E.Johannes: EAAL ei ole teisnud otsust, et toetusi mitte maksta. Oleme üldkoosolekutel (v.a 
2020) pöördunud autorite poole, et küsida, kelle ja kuidas toetusi jagada. 
Oleme aastate jooksul toetanud majanduslikult raskesse olukorda sattunud autoreid avalduse 
alusel summadega vahemikus 300-600 eur.  
 
Marta Pulk: miks ei ole liikmeid teavitatud, et toetusi on võimalik Saada? Ja mille alusel on 
toetused määratud? Kas on olemas põhimõtted, mille alusel toetuste maksmine korraldada? 
 
Kaupo Kruusiauk: kust on olnud võimalik leida infot audiovisuaalautoritele makstavate 
toetuste kohta? 
 
Eero Johannes: toetusi oleme maksnud juhatuse otsusega ja vastav info on edastatud EAAL 
üldkoosolekul. Samuti on alati olnud võimalik pöörduda EAÜ projektijuht Mare Annsoo 
poole info saamiseks.  
 
Liina Trishkina-Vanhatalo: saan aru, et EAAL-il ei ole ka kodulehte, kus oleksid kõik 
vajalikud materjaid avalikud olemas. Miks? 
 
Marianna Kaat: siiani ei ole lihtsalt olnud raha, et vastavaid infokanaleid rajada.  
 
Kaupo Kruusiauk: on olemas ühisfond, mille rahaline seis on 95 000 eur. Mida sellega 
tehakse? 
 
Eero Johannes: tuleb tunnistada, et ilmselt ei ole siiani piisavalt kommunikastsiooniga 
tegeletud ja sellele tähelepanu pööratud. Olen ise juhatuse esimehena püüdnud olla rahaliste 
kulutuste osas konservatiivne. Kuna ühisfondi raha kogumine on olnud aastatepikkune töö ja 
see on kogunenud peamiselt erakopeerimise e. Tühja kasseti arvelt, siis see tasu on olnud 
aastaid 0 eurot. Nüüd on tõesti laekunud üle 700 000 euri ja saab hakata mõtlema, kas ja kuias 
selle arvelt ühisfondi suurendada. Kohtuhüvitise tasu erakopeerimise eest jaotamise reeglite 
üle hakkame arutama hiljem. 
  
Liina Trishkina-Vanhatalo: Kus saab infot, kuidas ja kellele on toetusi varem jagatud? 
 



Eero Johannes: kellele täpselt on jagatud, on raskem küsimus, sest isikuandmete kaitse on siin 
info jagamisel takistuseks. Aga millised summad on jaotatud, saab vajadusel teada EAAL 
juhatuse protokollidest. 
 
Marta Pulk: ühifond on moodustatud autorite rahast, kuid autoritel ei ole võimalik aru saada 
mille eest ja kuidas seda raha jaotatakse? 
 
Kaupo Kruusiauk: kuidas jaotatakse summad, mis on kogutud autoritele, kes ei ole EAAL-i 
liikmed ja millest oli eelnevalt juttu? 
 
Mare Annsoo: hoiame nn mitteliikmete raha deposiidis 3-5 aastat. Suuremaid summasid 
hoiame kauem ja püüame autoreid/õiguste valdajaid üles otsida. Kui neid ei ole võimalik 
leida,  lähevad summa ümberjagamisele EAAL liikmete vahel vastavalt EAAL juhatuse 
otsusega kinnitatud reeglitele.  
 
Martti Helde: kust saab infot ühisfondi kohta. Majandusaasta aruandes ei ole kajastatud? 
 
Eero Johannes: Ühisfondi varad on on ära toodud eelarve juures. 
 
Elen Lotman: selget vastust selle kohta, millised otsused on varem tehtud, paistab et praegu ei 
saanud. Kas uus juhatus saab tutvuda vajalike materjalidega?  
 
E.Johannes: esmase info huvi pakkuva teema puhul saab Mare Annsoo käest EAÜ-st. kui 
tema ei oska aidata, saab pöörduda EAAL juhatuse või otse minu poole. EAAL juhatuse 
koosoleku protokollid on minu käes. Palun mulle pisut aega anda dokumentide 
arhiveerimiseks, siis saan kogu arhiivi korralikult üle anda. 
Uus juhatus saab edaspidi otsustada, millised dokumendid tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks ja kas nende hulka hakkavad edaspidi kuuluma ka juhatuse koosolekute 
protokollid. 
 
Eero Johannes teeb ettepaneku panna hääletusele 2020.a. majandusaasta aruande, ja 
läbipaistvusaruande ühtse paketina ja küsib, kas koosolek on sellega nõus. 
 
M. Pulk: Kuna siin on palju küsitavusi, võiks siiski hääletada mõlemat punkti eraldi.  
 
Eero Johannes: hääletame eraldi majandusaasta aruande ja läbipaistvusaruande. 
 
Eero Johannes paneb hääletusele EAAL majandusaasta 2020.a. aruande. 
 
 
 
HÄÄLETAMINE 
 
Määratakse häältelugemiskomisoni liikmed: 
Peter Murdmaa ja Jaanis Valk 
 
Hääletuses osalejaid 76. 
 
Poolt: 76  
Vastu: 0 



Erapooletud: 0 
 
OTSUSTATI: ühehäälselt kinnitada EAAL 2020.a. majandusaasta aruanne. 
 
Eero Johannes: paneb hääletusele läbipaistvusaruande 2020.a. kinnitamise.  
 
HÄÄLETAMINE 
 
Poolt: 32 
Vastu: 18 
Erapooletud: 15 
Ei hääletanud: 11 
 
OTSUSTATI: koosolek ei hääleta läbipaistvusaruande kinnitamise poolt ja see jääb vastu 
võtmata. 
 
Revisjonikomisjoni aruande kuulamine 

 
Aruande revisjonikomisjoni tööst teeb revisjonikomisjoni liige Kerdi Kuusik-Oengo. 
 
Kerdi Kuusik-Oengo ütleb ta annab aruande mitte autoritasude kohta, vaid tegemist on EAAL 
rahakasutusega. Ta on tutvunud EAAL riskide hindamise ja läbipaistvusaruannetega ja üldise 
majandustegevusega. EAAL tegevus on olnud tegevuspõhine, bilanss ja aruannete esitamine 
on korrektsed. EAAL raamatupidmine järgib häid raamatupidamistavasid, on läbipaistev ning 
arusaadav. Mingeid rikkumisi jms ei tuvastanud.  Erakopeerimise tasud – kohtuhüvitis kuni 
1.aprill 2021.a., on välja maksmata. Netovarad on samad, mis eelneval perioodil, 
tegevuskulud tavapärasest väiksemad, kuna puudusid välislähetused. Muud kulud võrreldavad 
eelmise perioodiga.  
 
Revisjonikomisjoni soov üldkoosolekule on otsustada, kui suur võiks olla summa, mis läheb 
erakopeerimise tasust tegevus- ja ülalpidamiskuludeks. 
 
Kaupo Kruusiauk: Miks läheb 80% vahendustasudest EAÜ-le? Miks mitte EAAL-ile? 
 
Eero Johannes: EAÜ poolt tehakse tegelik igapäevane töö, mis on seotud autoritasude 
kogumise ja väljamaksmisega. Ja arvesse ei lähe vaid ühe töötaja töökoht ja palgakulu, nõu ja 
abi saab vajadusel EAÜ juristidelt, raamatupidamine teeb rahalisi ülekandeid jne. 
 
Marta Pulk: Kas revisjonikomisjon saab kinnitada, et raha on pangaarvetel?  
   
Kerdi Kuusik-Oengo: ma ei saa seda kinnitada, sest ei ole pangaväljavõtteid näinud. 
 
Eero Johannes: mina kinnitan, et kogu  raha, millest on jutt, on pangaarvetel olemas ja sellega 
muret ei ole.  
 
Eero Johannes: paneb hääletusele revisjonikomisjoni 2020.a. aruande kinnitamise. 
 
HÄÄLETAMINE: 
 
Poolt: 64 



Vastu: 1 
Erapooletuid: 3 
Ei hääletanud: 8 
 
OTSUSTATI: kinnitada 64 poolthäälega revisjonikomisjoni 2020.a. aruanne. 
 
Elen Lotman: Kas erakopeerimise tasude arvetusse on lisatud ka pilveteenused? 
 
Kerdi Kuusik-Oengo: pilveteenusele pääseb ligi ikkagi seadmete kaudu. Seega tuleks riiki 
survestada, et edaspidi saaksid seadmete ja vahendite määrusse, mille eest erakopeerimise 
tasu kogutakse, sisse ka need seadmed ja vahendid, millega hallatakse pilvemahtusid. 
 
Kohaloleku kontroll peale vaheaega: 75 liiget kohal.  
 
 

II Erakopeerimise kohtuhüvitise jaotusreeglite kinnitamine 
 
Eero Johannes tutvustab erakopeerimise jaotusreegleid, mis on kuvatud ekraanile ja küsib, kas 
üldkoosolek on nõus need reeglid kinnitama. 
 
Trishkina-Vanhatalo Liina: Kas peaks hoopis andma erakopeerimise jaotus reeglite 
väljatöötamine uuele juhatusele?  
 
Marta Pulk: kuna läbipaistvusaruande heakskiitmisel puudus üldkoosoleku usaldus, siis võiks 
nende reeglite väljatöötamise anda uuele juhatusele. Kui reeglid on paigas, saab kokku 
kutsuda erakorralise üldkoosoleku ja panna need seal hääletusele. 
 
Eero Johannes paneb hääletusele, kas jätta punkt 2 päevakorrast välja.  
 
HÄÄLETAMINE 
Poolt: 69 
Vastu: 2 
Erapooltud: 1 
Ei hääletanud: 3 
 
OTSUSTATI: erakopeerimise jaotusreeglite kinnitamise punkt  2 jätta päevakorrast välja. 
 
 
 
 

III EAAL 2020.a. eelarve ja vahendustasu määra kinnitamine 
 
Eero Johannes tutvustab üldkoosolekule 2021.a. eelarvet ning lisab, et vahendustasu 
maksimumääraks jääb 25% nagu on olnud ka eelnevatel aasatel 
Eelarve saadeti koos koosoleku kutsega kõigile EAAL liikmetele tutvumiseks ning kuvatakse 
ekraanil. 
Eelarve sisaldab prognoosi kulude ja eeldatavade tulude kohta, samuti juhatuse esimehe, 
aseesimehe, juhatuse liikmete, revisjonikomisjoni liikme tasusid aastal 2021. Samuti on sisse 
arvestatud 10 000 eur uuele juhatusele sisseelamiskuludeks.  
 



Marta Pulk: mille alusel kujunevad netotasu ja lisatasud?  
 
Eero Johannes: Need on arvestatud vastavalt majanduslikele võimalustele. Kui varasemalt 
töötas juhatus kas üldse ilma tasudeta või väga väikese tasu eest, siis olen eelarvet planeerides 
lähtunud sellest, et pikaajalise pingutuse tulemusel saavutatud erakopeerimise kohtuhüvitis 
võimaldab seekord ka juhatuse liikmetele lisatasu maksta (tulemustasu lubab maksta ka 
MTÜsid puudutav seadus) 
 
Martti Helde: juhatuse esimehe töökoormusest puudub ülevaade. Kui suur on olnud töö maht? 
 
Eero Johannes: töötunde arvestanud ei ole, mõnel perioodil on koormus olnud suurem, 
rahulikumal perioodil väiksem. Samuti ei ole kunagi püüdnud kokku arvestada, kui palju 
tunde on kulunud aega materjalide, kirjade, nõupidamiste ettevalmistamiseks ja riigiasutustes 
aruteludes osalemiseks jpm. 
 
Martti Helde: Kas 7 juhatuse liiget on palju või vähe? 
 
Eero Johannes: Põhikiri ütleb, et juhatusse võib kuuluda 2-7 liiget, seega on 7 liiget tundunud 
hea koosseis, sest otsustusvõime on laiapindsem. 
 
Trishkina-Vanhatalo Liina: miks ei ole eelarvesse sisse arvestatud arendustegevuse, näit 
kasvõi kodulehe väljatöötamise jms. sarnaste projektide elluviimise kulu? 
 
Eero Johannes. Uuele juhatusele on arvestatud 10 000 eur. sisseelamiseks. Selle rahaga on 
võimalik esialgu toime tulla. EAÜ võimalik liidesetasu ei ole sisse arvestatud. 
 
Marta Pulk: revisjonikomisjoni liikme tasu on võrdne EAAL liikme tasuga. Kuidas 
põhjendate? 
 
Eero Johannes: revisjonikomisjoni ja EAAL liikme koormused on erinevad. 
Revisjonikomisjon on eraldiseisev põhikirjaline organ. Liige teeb oma tööd vajaduse järgi, 
revisjonikomisjon kord aastas. Seega tasu võiks olla sarnane. 
 
Kaupo Kruusiauk: kas juhatuse esimees leiab, et tasud on piisavad? 
 
Eero Johannes: need tasud, mida juhatuse esimees, aseesimees ja liikmed on saanud, ei ole 
suured. Uus esimees võiks saada rohkem. 
 
Marianna Kaat: See töö, mida Eero Johannes on EAAL arendamisel teinud, on hindamatu. 
Ilma tema teadmiste, oskuste ja kogemusteta ei oleks EAAL-il selliseid rahalisi võimalusi  
nagu täna on. Nii et tema tasu on igati välja teenitud.  
 
Kerdi Kuusik-Oengo: uues juhatuses võiks olla juriidilise kirjaoskusega inimesi, kuna 
juhatuse töö on paljuski seotud seadusandlusega.  
 
Kapo Kruusiauk: kas on mõistlik, et nii suur summa erakopeerimiselt läheb ühisfondi, 10% 
erakopeerimise tasust? Kas seda ei peaks andma samuti uuele juhatusele otsustamiseks? 
 
Marta Pulk: eelarve võiks ikkagi vastu võtta (ilma ühishondi osata), sest pool aastat on juba 
kulunud ning uuel juhatusel oleks alustuseks kohe vaja ka rahalisi vahendeid. 



 
Eero Johannes: teeb ettepaneku kinnitada EAAL eelarve ja vahendustasu maksimummäär 
25%.  
 
NB! Ühisfondi osa jääb hääletamisel eelarve punktist välja, seda koosolek ei hääleta.  
 
HÄÄLETAMINE 
 
Poolt: 64 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 5 
Ei hääletanud: 6 
 
OTSUSTATI: kinnitada 64 poolthäälega EAAL eealarve ja vahendustasu 25% 
maksimummäär. 
 

IV Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine 
 
Eero Johannes teeb ettepaneku valida kõigepealt revisjonikomisjon ja seejärel uued juhatuse 
liikmed. 
 
Koosolek pakub välja jägrmised revisjoni liikmed: Kerdi Kuusik-Oengo, Marta Pulk, Martti 
Helde 
 
HÄÄLETAMINE 
 
Poolt: 72 
Vastu: 0 
Erapooletud: 0 
Ei hääletanud: 3 
 
OTSUSTATI: Üldkoosolek otsustas üksmeelselt valida EAAL revisjonikomisjoni liikmeteks 
Kerdi Kuusik-Oengo, Marta Pulk, Martti Helde. 
 
Eero Johannes teeb üldkoosolekule ettepaneku pakkuda välja kandidaadid uude EAAL 
juhatusse 
 
Üldkoosolek pakub välja 9 kandidaati: Mäekivi Mait, Trishkina-Vanhatalo Liina, Kaupo 
Kruusiauk, Hele- Riin Pihel, Eeva Mägi, Hannes Lintrop, Marianna Kaat 
Mare Raidma, Ülo Pikkov 
 
Hääletamise protseduur: igale kandidaadile saab anda poolthääle ning rohkem hääli saanud 
arvatakse EAAL-i juhatusse. 
 
HÄÄLETAMINE 
 
Mäekivi Mait – 60 poolthäält 
Trishkina-Vanhatalo Liina – 69  
Kaupo Kruusiauk - 59 
Hele-Riin Pihel - 58 



Eeva Mägi - 63 
Hannes Lintrop- 24 
Marianna Kaat - 67 
Mare Raidma - 29 
Ülo Pikkov - 60 
 
OTSUSTATI: Valida EAAL juhatusse 7 juhatuse liiget: 
 
Mart Mäekivi, Trishkina-Vanhatalo Liina, Kaupo Kruusiauk, Hele-Riin Pihel Eeva Mägi, 
Marianna Kaat, Ülo Pikkov 
 

V Sõnavõtud ja ettepanekud 
 
Sõnasoovijaid ei olnud ning Eero Johannes kuulutab 2021.a. EAAL üldkoosoleku lõppenuks. 
 

XXX 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 


