
 
 

EKL juhatuse erakorralise koosoleku protokoll 07/2012 
 

Tallinn, 21.03.2012 
Juhatas: Helle Kärdi, juhatuse aseesimees 
Protokollis: Piret Rosumovski 
Osalesid: Helen Tonkson-Koit, Kristin Kerem, Piret Rosumovski, Helle Kärdi, Maire Tõnurist ja Merike Moldau.    
    Rein Kikerpill oli eelnevalt informeeritud koosolekust ja elektroonsest hääletamisest, kuid ta ei 
    osalenud. 
 
Päevakord 

1. Ettepanek kutsuda kokku erakorralise volinike koosolek 04.04.2012 kell 18.00, asukohaga EKL 
nõupidamiste ruumis.  

 
Juhatuse kõikide liikmete vahel toimus eelnev arutelu elektroonsetes kanalites, mille kaudu oli pidevalt 
juhitud, EKL juhatuse esimehe Kristin Keremi, tähelepanu puudulikult või tegemata asjadele, info 
edastamatusele, juhatuse otsuste mittetäitmisele ja EKL-ile, juhatuse teadmata, kohustuste võtmisest ning 
sellega kaasnevatest moraalsetest ja materiaalsetest tulemustest. 
 
Ettepanek: Kutsuda EKL Volinike Koosolek 4. aprillil 2012 algusega kell 18:00 EKL büroosse kokku 
erakorralisele koosolekule päevakorraga                                 

1. EKL juhatuse esimehe tagasikutsumine 
2. EKL juhatuse esimehe valimine 

 
Volinikele koosoleku kutsed edastada  21.03.2012.a. e-kirjaga, kutsete saatmise eest vastutab H. Kärdi.  
 
toimus hääletamine e-kirja teel: 
Poolt – 6 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Rein Kikerpill oli eelnevalt informeeritud elektroonsest hääletamisest, kuid ta ei hääletanud. 
 
 
Otsustati:  

 

Lähtuvalt, Mittetulundusühingute Seaduse §29 lg 1, lg 2, lg 3, §20 lg 1 ja lg 2, §25 lg 1, lg 2  , EKL Põhikirja 
p. 4.2.1, p.4.2.5.1, p. 4.3.5. ja p. 4.3.6., otsustati kutsuda EKL Volinike Koosolek 4. aprillil 2012 algusega kell 
18:00 EKL büroosse kokku erakorralisele koosolekule päevakorraga                                 

 
1. EKL juhatuse esimehe tagasikutsumine 
2. EKL juhatuse esimehe valimine 

 
Volinikele koosoleku kutsed edastada  21.03.2012.a. e-kirjaga ja kutsete saatmise eest vastutab H. Kärdi: 
 
Eesti Kennelliidu juhatus kutsub kokku erakorralise volinike koosoleku 4. aprillil algusega kell 18:00. 
 
Vastavalt Eesti Kennelliidu juhatuse 21. märtsil 2012 toimunud erakorralise koosoleku otsusele ning lähtudes 
asjaoludest, et juhatuse liikmed ei saa täita oma juhatuse liikme kohustusi seoses usaldamatusega juhatuse 
esimehe vastu, mis on põhjustatud juhatuse otsuste eiramisest, juhatuse liikmete mitte informeerimises ja 
juhatusele teadmata EKLile kohustuste võtmisest, kutsub Eesti Kennelliidu juhatus kokku erakorralise volinike 
koosoleku 4. aprillil algusega kell 18:00.   
                                             
PÄEVAKORD: 
1. EKL juhatuse esimehe tagasikutsumine 
2. EKL juhatuse esimehe valimine 
 
Helle Kärdi  
Juhatuse aseesimees 
 
 
 



 
 
Protokollile lisatakse paberkandjal e-kirjad hääletustulemustega: 
 
1. Kristin Kerem 
2. Helen Tonkson-Koit 
3. Maire Tõnurist 
4. Helle Kärdi 
5. Merike Moldau 
6. Piret Rosumovski 
 
           
 
                                   
Koosolekut juhatas:       Protokollis: 
Helle Kärdi        Piret Rosumovski 
 
 
 


