
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu 
üldkoosoleku protokoll

Aeg:    22.05.2009, kell 13
Koht:     Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing, Poska 15 Tallinn
Osavõtjad:  Kohal 39 liikmesorganisatsiooni, volikirja alusel teiste liikmete 

poolt esindatud 14 organisatsiooni (Lisa 1) ja 11 hääleõiguseta 
külalist

Koosoleku juhataja:  Maarja Mändmaa
Protokollija:   Alari Rammo

Esitatud päevakord:

1. EMSL 2008. majandusaasta aruande kinnitamine 

2. EMSLi põhikirjamuudatuste tutvustamine ning hääletamine. 

3. Olulisemad tegevused 2009. aastal

Koosoleku juhataja valimine ja päevakorra kinnitamine

Ettepanek: valida koosolekut juhatama EMSLi nõukogu esimees Maarja Mändmaa, 
protokollima Alari Rammo, ja kinnitada päevakord esitatud kujul.
Otsustati: ettepanekud kiideti heaks ühehäälselt.

1. EMSL 2008. aasta majandusaasta aruanne ning audiitori järeldusotsus

EMSLi nõukogu liige Eimar Veldre tutvustas 2008. aasta majandusaasta aruannet koos 
audiitorfirma Ernst&Young märkusteta järeldusotsusega. Üldkoosolekul küsimusi ja 
kommentaare ei olnud. Dokumendid leiab www.ngo.ee/aruanded.

Ettepanek: Kinnitada EMSLi 2008. aasta majandusaasta aruanne koos audiitori 
järeldusotsusega.
Otsustati: Ühehäälselt kinnitada EMSLi 2008. aasta majandusaasta aruanne.

EMSLi juhataja Urmo Kübar tegi lühikese ülevaate ka organisatsiooni 2009. aasta 
tegevuskavast. Agu Laius küsis, mida EMSL plaanib peale hakata mullu valminud 
hasartmängumaksu raha jagamise kohta tehtud uuringu tulemustega. Urmo lubas tegeleda. 

2. EMSLi põhikirjamuudatuste tutvustamine ning hääletamine

Maarja Mändmaa tutvustas ettepanekuid EMSLi põhikirja muutmiseks. Seoses 
mittetulundusühingute seaduse muutmisega tuleb muuta põhikirjas nõukogu rolli, et see 
saaks edaspidigi valida juhatust. Juhatus ja nõukogu pakkusid üldkoosolekule välja läbivalt 
muudetud tervikversiooni uuest põhikirjast, milles pole enam hulka punkte, mis 1. juulist 
jõustuva seadusega niigi reguleeritud on.

Martti Martinson ENList küsis, miks ei ole kehtestatud kvooruminõuet üldkoosolekule, kuna 
selleta saab ka vaid ühe osalejaga üldkoosolek otsuseid vastu võtta. Endine juhataja Kristina 
Mänd selgitas, et piirmäär sai ära võetud juba aastate eest juristide soovitusel, kuna sageli oli 
probleeme kvoorumi kokkusaamisega ja tuli korraldada mitmeid üldkoosolekuid järjest. 
Põhikirjamuudatused koostanud Alari Rammo selgitas, et pahatahtlikke MTÜ ülevõtmisi on 
võimalik nagunii teha, aga aastaid pole meile kvoorumiga praktilist probleemi olnud – alati 
osaleb üle poole liikmetest. Samuti on tõenäoline, et ühe osalejaga koosolek on kokku 
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kutsutud seadust või põhikirja nõudeid rikkudes ja sellise üldkoosoleku otsused pole nagunii 
õiguspärased.

Ettepanek: Uus põhikiri vastu võtta.
Otsustati: Ühehäälselt uus põhikiri vastu võtta.

3. EMSLi olulisemad tegevused 2009. aastal

Kristina Mänd tutvustas enda veetavat ühenduste arenguprogrammi ning Allar Jõks hea 
valimistava koostamise ja edasist protsessi. Pikem arutelu teemal, kes ja kuidas peaks tava 
järelevalvega tegelema. Üldkoosolek leidis, et pigem ei peaks EMSLi töötajad või nõukogu ise 
kõigele reageerima ja jooksvalt kohtumõistjat mängima. Muidu pöördub meie kriitika 
erakondade suhtes ja nende omavahelised vaidlused tava järgmise teemal EMSLi enda vastu. 

Üldkoosolek leidis arutelus, et vaja oleks lisaks ja sõltumatuid eksperte diskussiooni 
hoidmiseks, soovitas teha kampaania järel üldistav kokkuvõte eksimustest ja enne kohalikke 
valimisi ümarlaud erakondadega. Samuti peaks esile tõstma tava häid järgijaid. EMSLi 
liikmetele tegi Jõks üleskutse tava usinalt levitada ja oma kodulehtedele üles panna, et 
üheskoos natukenegi valimiskultuuri järjest parandada.

Koosoleku lõpp kell 15:00, jätkus arutelu EMSList ja liikmetest maailmakohviku vormis.

Koosoleku juhataja Protokollija
Maarja Mändmaa Alari Rammo 

Lisatud osalejate allkirjalehed.












