EESTI ERA- JA HARRASTUSPILOOTIDE LIIDU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 03.04.2004

Koosoleku toimumise kuupäev:
Koosoleku toimumise koht:
Koosoleku alguse kellaaeg:
Koosoleku lõpu kellaaeg:
Koosoleku protokollija:
Koosoleku juhataja:
Koosoleku
pädevus:

03.04.2004
Kanali tee põik 3, Tallinn
11.15
12.30
Martti Kuldma
Hendrik Agur

Vastavalt EEHL põhikirja punktile 6.6: üldkoosolek on otsustusvõimeline kui üldkoosolekust võtab osa üle poole
liikmetest või nende esindaja.
Vastavalt EEHL põhikirja punktile 6.7: üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekul osalenud liidu liikmetest või nende esindajatest.

Kohaloleku raport:
Otsuse
vastuvõtmiseks
vajalik
minimaalne poolthäälte arv:
Koosoleku otsustusvõimelisus:

Kohal on kolmkümmend kolm (33) EEHL
liiget
seitseteist (17) häält
Koosolek on otsustusvõimeline
Kinnitatud ühehäälselt käesoleva
protokolli järgselt

Koosoleku juhataja, protokollija ja
päevakorra kinnitamine:
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2. PÄEVAKORRA PUNKTIDE ARUTELU
Päevakorra punktide arutelust võtavad osa EEHL liikmed, kes võivad teha vastava teema kohta ettepanekuid
ja märkusi. Teema kohta teeb ettekande teema esitaja ja/või koosoleku juhataja, kes formuleerib juhatuse
otsuse projekti sõnastuse. Koosoleku juhataja paneb otsuse projekti hääletusele
ning protokollija protokollib.
nr
Viide
Päevakorra punktide arutelu
Viide
päevak
lisale/
orra
ettekand
punkti
ja/
le nr
märkuse
d
2.1 1.1
EEHL teenused:
• Rendiautod 4 Eesti väikelennuväljal
• Lihtsustatud lennuplaani edastamise kord Tallinna briefingus
• Lennuplaan internetis
• Eesti meteoinfo
Esindasime pilootide huvisid:
• Haapsalu lennuvälja säilitamine (tuulepargi ehitamise
blokeerimine)
• Läbirääkimised Tallinna Lennujaamaga parkimistasude ja
baseerumislepingute küsimustes
• Visuaallennu kaarti koostamine
EEHL toetas:
• Kampaania “Eestimaa Puhtaks”
• Rutja lennuraja korrastamine
• Riidaja kerglennupäevade korraldamine
• “Eesti Lennukroonika” väljaandmine
Koolitustegevus 2003
• I seminar, “Talvisest lendamisest”, Pärnus
• II seminar, “Purilennunduse koolituse metoodika”, Viljandis
• III seminar “Suvisest lendamisest”, Tallinn
• Võsalennunduse ümarlaud Tallinnas
• IV seminar, meteoseminarTartus
/---Jooksvad küsimused---/
2.2

1.2

Tutvunud Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu raamatupidamise
aastaaruande ja raamatupidamise dokumentatsiooniga, leidsin, et EEHL
tegevusaruanne vastab EEHL põhikirjajärgsele tegevusele, kulutuste
otstarve on sihipärane ning ramatupidamisdokumentatsioon vastab
nõuetele. Kinnitan Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu raamatupidamise
aastaaruande ning esitan EEHL üldkoosolekule kinnitamiseks.
Helen Reinhold,
Eesti Era- ja Harrastuspilootide Liidu revident
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2.3

1.3

Eesti Lennuspordi Föderatsiooni juhatuse liikme Raul Reapi ettekanne ELFist. Tegevussuunad, hetkeseis, perspektiivid, võimalik koostöö ja EEHL
liikmeksastumise võimalustest.
/EEHL-i ELF-i liikmeksastumist ei peetud otstarbekaks ning hääletusele ei
seatud, soovitati lennuspordivaldkondadega seotud mõlema ühingu
ühisliikmeil koostööd vahendada ja vastastikust infot jagada/
Revidendi kandidaatideks esitati Priit Palumaa ja Maret Allik. Priit Paluma
keeldus kandideerimast, Maret Allik nõustus oma kandidatuuri seadmisega.

2.4

1.4.1

2.5

1.5.1

Uuteks juhatuse liikmete kandidaatideks kahele vakantsele kohale seati Ott
Maaten, Tanel Kulbas ja Tiit Paananen.

2.6

1.6

Kuna osad EEHL liikmed, hoolimata korduvatest meeldetuletustest
liikmemaksu tasumise osas, pole tasunud oma makse, siis tulenevalt võrdse
kohtlemise printsiibist ei peeta õiglaseks säilitada ülalnimetatud liikmete
liikmelisus. Ettepanek on edaspidi iga-aastaseks üldkoosolekuks eelmise
aasta liikmemaksu mittetasunud liikmed kustutada EEHL liikmete
nimekirjast. 2004 aastal ettepanek sanktsioonid rakendada alates 03.05.2004.
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EEHL juhatuse 07.10.2003 koosoleku otsuse nr 8 punkti 2.6 kohaselt
korraldab EEHL 29. ja 30. mail 2004 rahvusvahelise lennundusuürituse
Tallinn Airshow 2004 - Piibe.Ettevalmistustööd täie hooga. Ürituse esialgne
kava, korraldustoimkonna personaalia ja muu taustinfo on saadaval ka
järgmisel veebi - lingil:
http://www.pilots.ee/modules.php?op=modload&name=News&file=article&si
d=154&mode=thread&order=0&thold=0
Kuna EEHL juhatuse koosolek polnud suuteline nimetatud valdkonnas

oma e-koosolekul otsust langetama, tehti ettepanek lisada antud
päevakorrapunkt üldkoosolekule. Huvide konflikti tõttu ei hääleta

juhatuse liikmed: Hendrik Agur, Tõnis Lepp, Martti Kuldma ja Tiit Paananen.
Seoses asjoludega, et
EEHL-il puudub kapital mis võimaldaks võtta TAP2004 korraldamisega
seotud äririske;TAP2004 eelarve järgselt on maksimaalne võimalik kahjum
piletitulu puudumisel 509,000 EEK; TAP2004 korraldamine on töömahukas;
professionaalse ürituste korraldaja palkamise korral lisanduksid kuludesse
töötasud,
sõlmitakse EEHL ja TAP 2004 - Piibe korraldustoimkonna liikmete vahel
alljärgnev kokkulepe:
-

TAP 2004 - PIIBE korraldustoimkond koosseisus Hendrik Agur,
Tõnis Lepp, Tiit Paananen ja Martti Kuldma kannavad äririski
summas kuni 509,000 EEK;

-

ürituse kasumisse jäämisel makstakse korralduskomitee poolt
määratud isikule (investorile) äririskide kandmise tasu 90% ürituse
puhaskasumist ning 10 % tuludest jääb EEHL tuludesse, selliselt, et
EEHL ei pea mingil juhul kandma kahjusid; EEHL poolt on tehtud
ettepanek volitatada vastavat kokkulepet sõlmima juhatuse
liige Kert Kotkas

Samas pakkus korraldustoimkond välja kõikidele EEHL liikmetele
võimaluse jagada äririske ja võimalikku EEHL-le ettenähtud tuluosa
jääki, liitudes selleks korraldustoimkonna poolt määratud isikuga
kuni 05.05.04.
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3. ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
EEHL üldkoosolek otsustab järgmiselt:
Juhatuse
koosoleku
otsuse
number

Viide
päevakorra
punktile nr

Üldkoosoleku otsus

Otsuse vastuvõtmine
POOLT
(hääli)

VASTU
(hääli)

OTSUS
JÕUS

3.1

1.2

33

0

Jah

3.2

1.4.1

33

0

Jah

3.3

1.5

33

0

Jah

14
17
27

0
0
0

EI
Jah
Jah

!

3.4

1.5.1

Juhatuse liikmete valimine. Valida kolmest
esitatud liikmekandidaadist kaks uut
juhatuse liiget:
i)
Ott Maaten
ii)
Tanel Kulbas
iii)
Tiit Paananen

3.5

1.6

Iga-aastaseks üldkoosolekuks eelmise
jooksva aasta liikmemaksu mittetasunud
liikmed kustutada EEHL liikmete
nimekirjast. 2004 aastal eelnimetatud
kord rakendada alates 03.05.2004

33

0

Jah

3.6

1.7

Võtta vastu EEHL uuteks liikmeteks
laekunud avalduste põhjal: Mati Mardi,
Theo Raudsepp, Martin Paide ja Margus
Vaim

33

0

Jah
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3.7

1.8

23

i) EEHL korraldab kõigile nõuetele
vastava rahvusvahelise
lennundusürituse Tallinn Airshow
2004 – Piibe. Selleks sõlmitakse
EEHL ja TAP 2004 – Piibe
korraldustoimkonna liikmete Hendrik
Agur, Tõnis Lepp, Tiit Paananen
vahel vastav kokkulepe ning
eelpoolnimetatud isikud kannavad
äririske koos sellest tulenevaga
summas kuni 509,000 EEK;

2
(1 erapoolet
u)

Jah

ii) ürituse kasumisse jäämisel

makstakse korralduskomitee poolt
määratud isikule
(investorile) äririskide kandmise tasu
90% ürituse puhaskasumist ning 10
% tuludest jääb EEHL tuludesse,
selliselt, et EEHL ei pea mingil juhul
kandma kahjusid mittemingisuguses
osas

iii) EEHL poolt on antud volitused

sõlmida vastavad kokkuleped
juhatuse liikmele Kert Kotkas `ele.

4. KOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA KINNITUSED
KOOSOLEKU
JUHATAJA:

Nimi:

allkiri:

Hendrik Agur

PROTOKOLLIJA:

Nimi:

allkiri:

Martti Kuldma

5.

LISAD

Käesolevale EEHL juhatuse koosoleku protokollile on lisatud järgmised lisad:
Lisa nr
Lisa nimetus
Lisa 1 EEHL üldkoosoleku 03.04. 2004 osalejate nimekiri

Lisa esitaja
Airi Vitsut,
mandaadi sekretär

