ESK Üldkogu 27. jaanuaril 2019 Tallinnas
Tallinna Rootsi-Mihkli kiriku konverentsisaal
Algus kl 12.00, lõpp kl 16.00
Osalejad: ESK põhikirja punkt 4.3 järgi on üldkogu otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle
poole ESK liikmetest.
Üldkogul on kohal on üle poole ESK liikmetest (52 liiget seisuga 26.01.2019), kokku 29 liiget,
s.h. Ene Sarapuu ja Svea Aavik on esindatud nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutena. Vastavalt
põhikirjale p. 4.1 füüsilisest isikust ESK liige, kes on ühtlasi juriidilise isiku esindaja, omab ühte
häält. Hääletamisel seega 27 häält. Registreerunud ja volitustega liikmed (osalejate nimekiri, Lisa
1): Egon Vohu (Kihnu), Külli Laos (Kihnu), Mark Soosaar (Manija), Svea Aavik (Manija), Tõnu
Kaljuste (Naissaar), Patrik Göransson (Naissaar), Rita Koppel (Osmussaar, volitus J.Stahlile),
Jana Stahl (Pakri saared), Juhan Bernadt (Pakri saared), Valentina Aman (Piirissaar), Siim Avi
(Piirissaar), Terje Lilleoks (Prangli), Kaarel Lauk (Ruhnu), Maret Kaljulaid (Ruhnu, volitus Riina
Kaljulaidile), Margit Kaljulaid (Ruhnu, volitus Riina Kaljulaidile), Riina Kaljulaid (Ruhnu),
Hillar Lipp (Saaremaa, volitus Leo Filippovile), Kaia Eelma (Saaremaa, volitus Leo Filippovile),
Leo Filippov, Mari Lepik (Saaremaa, volitus Leo Filippovile), Tiiu Aro (Saaremaa), Ene Sarapuu
(Vormsi), Anu Streng (Vormsi), Ants Streng (Vormsi, volitus Anu Strengile), Elle Puurman
(Vormsi, volitus Anu Strengile), Ilmar Võtti (Aegna), Meelis Mereäär (Muhu).
Päevakord:
1. Eestseisuse ja juhatuse liikmete valimine.
2. Töörühmade moodustamine.
3. Liikmemaksu suuruse kehtestamine.
4. Revisjonikomisjoni aruanne.
5. 2019.a. eelarve arutelu.

6. ESK kohustused, vastutus ja eelarve Yenesis projektis
7. Koostöö Eesti Kultuuriseltside Ühendusega
8. Jooksvad küsimused

1. Eestseisuse ja juhatuse liikmete valimine
Eestseisuse valimine: otsustatakse hääletada eestseisuse kandidaatide ühtse täpsustatud
nimekirja alusel, kuhu on lisatud kõikide saarte olemasolevad esindajad ning nende
asendusliikmed (asendusliige nr 2). Nimekiri lisatud protokollile, Lisa 2.
Otsus: Eestseisuse liikmed kinnitatakse nimekirja alusel üldkogu liikmete poolt ühehäälselt.
ESK juhatuse esimees Riina Kaljulaid teeb ettepaneku juhatuse liikmete valimised edasi lükata,
kuna lähtudes saarte suurusest ja geograafilisest asendist võiksid juhatusse kuuluda ka
Saaremaa ja Hiiumaa esindajad. Hetkel on Saaremaa KOV otsimas parimat koostöövormi
ESK-ga, milleks võiks olla koostööleping, ja Hiiumaa KOV teeb oma otsuse veebruari lõpus.
Otsus: Üldkogu otsustab, et juhatuse valimine toimub Prangli üldkogul. Otsus võetakse vastu
ühehäälselt. Vastuhääli ei ole.
2. Töörühmade moodustamine
Vastavalt põhikirjale p. 8.1. teeb üldkogu ettepaneku ja p. 5.2.6 eestseisus moodustab
töörühmad ja revisjonikomisjoni. Toimub arutelu töörühmade moodustamiseks ning
edastamiseks eestseisusele. Tehakse ettepanek moodustada järgmised töörühmad koos
töörühmade esimeestega:
1. Majanduse töörühm. Ene Sarapuu nimetab majanduse osadeks sinise, rohelise,
hõbedase, mis katab majanduse erinevad valdkonnad rohemajandusest kuni
sotsiaalsfäärini. Esimeheks annab nõusoleku Terje Lilleoks.
2. Seadusandluse töörühm (senini tegutsev töörühm), mille esimees on Mark Soosaar.
3. Hariduse töörühm (tegutsev al. aprill 2018), esimeheks annab nõusoleku on Anu Streng.
4. Turvalisuse töörühm. Esimeheks annab nõusoleku Egon Vohu.
Lisaks eelmisel üldkogul valitud revisjonikomisjon, mille esimees on Siim Avi.
Otsus: Esitada ettepanek eestseisusele. Ettepanek on ühehäälselt vastu võetud.
Arutatakse, kuidas on korrektne avalikustada kontakte kodulehel. Esialgne arvamus jääb, et
eestseisuse liikmete kontaktid lisatakse sarnaselt juhatuse kontaktidega. Üldkogu liikmete
kontakte esialgu ei avalikustata.
3.Liikmemaksu suuruse kehtestamine
Mark Soosaare ettepanek: kehtestada saarvaldadele liikmemaksuks valemina baasosa (nt 200
eur) + nn hingemaks (haldusalas oleva(te) saar(t)e elanike arv). Meelis Mereääre ettepanek: 100
+ 10 senti/ 1 inimene ja inimeste arv 1. jaanuari rahvastikuregistri järgne seis. Terje Lilleoksa
kommentaar: kehtestada inimeste arvule ehk hingeloendile ülemine maksimaalne piir. Saaremaa
soovib liikmemaksu asemel koostöölepet, mis reguleerib ühtlasi valla panust MTÜ Eesti Saarte
Kogu eelarvesse. Üldkogu ei kinnita liikmemaksu suurust ja jääb äraootavale seisukohale
saarvaldade osas. Ettepanek KOV-dele aruteluks ESK liikmemaksu valemiks: 100 eur/ 1 saar +
10 senti iga saareelaniku kohta; aluseks rahvastikuregister 01.01. seisuga. Osad saarte esindajad
sooviksid ametlikku ESK kirja, mis annaks aluse ja võimaldaks asuda läbirääkimistele.

Otsus: Juhatusel teha valdadele ettepanek maksumäära osas ja küsida nende endi arvamust.
ESK liikmemaksu määrad kehtestatakse järgmisel üldkogul Pranglil.
4. Revisjonikomisjoni aruanne
Revisjonikomisjon alustab tööd veebruaris. Revisjonikomisjon koostab kontrolli tulemina
aruande. Majandusaasta vahearuanne koostatakse 31.03.18 osas ja hiljemalt 30.09.18 peaks see
olema valminud. Seoses majandusaasta uue perioodi määramisega, 1. jaanuarist kuni 31.
detsembrini 2018. aastal, on lõpparuande tähtaeg 30. juuni 2019
5. 2019.a. eelarve arutelu
Jana on koostanud eelmise perioodi tulude ja kulude baasil miinimumeelarve ja eeldatava
suurema laekumise juures eelarveprognoosi aastaks 2019. Üldkogu arvamus: sõidukompensatsioon on ainult juhatuse liikmetele. Raamatupidamise korraldamisel võtta aluseks
tegelikud teenushinnad. Juhatus teeb eelarve ettepaneku eestseisusele lõplikuks koostamiseks
ja kinnitamiseks eestseisuse esimesel töökoosolekul märtsis.
6. ESK kohustused, vastutus ja eelarve Yenesis projektis
Leo tutvustab Yenesis projekti sisu ja eesmärke. Juhatus soovib teada ESK kohustustest ja
vastutuse määrast projektis. Juhan Bernadt, Patrik Göransson ja Kaarel Lauk esitasid küsimusi
projekti rahavoogude, ESK kohustuste kohta ja missugustel tingimustel saab projektist väljuda.
Leo Filippov: “Olemas on projekti tegevuspõhine vajalike rahavoogude tabel esimese
aruandeperioodi (01.10.2018-31.03.2019) kohta. Järgmise aruandeperioodi tegevuste rahavoog
täpsutub peale esimese aruandeperioodi aruannete kinnitamist. Projektist väljumine on pikem
protsess. Igal ajal võime väljuda projektist, sanktsioone ei järgne. Projekti omafinantseeringu
raha kokkusaamise osas olen optimistlik. Taotlen kaasfinantseerimist saartega KOV-idelt ja
projekti kaasatavatelt sidusrühma liikmetelt. ” Soovitati tõsta esimesel võimalusel projektirahad
eraldi kontodele, et oleks selgus ESK ja Yenesis projekti rahade kasutuses. Ettepanek tellida
võimalusel ekspertiis projekti koostöölepingule ja küsida Janitalt projekti rahavoogude aruanne/
prognoos. Leo Filippov lubab küsida ja saata rahavoogude aruande.
7. Koostöö Eesti Kultuuriseltside Ühendusega
Leo Filippov teeb kokkuvõtte koostööst EKSÜ-ga, mille peamine eesmärk on kasutada enda
ürituste reklaamiks nende olemasolevat laiaulatuslikku infokanalit. ESK-l on koostööleping
EKSÜ-ga.
8. Jooksvad küsimused
Eestseisuse koosoleku toimumise aeg saab olema 21.03 või 23.03 Tallinnas. Juhatus selgitab
välja sobivaima kuupäeva. Prangli üldkogu toimumise aeg planeeritakse 17.-19. mai 2019.a.
Protokollija:
allkirjastatud digitaalselt
Jana Stahl

Koostatud: 12. veebruar Tallinn

Koosoleku juhataja:
allkirjastatud digitaalselt
Riina Kaljulaid

