
EKL juhatuse erakorralise koosoleku protokoll 10/2012 

 

Tallinn, 05.04.2012 
Juhatas: Helle Kärdi  
Protokollis: Piret Rosumovski  
 
Osalesid: Piret Rosumovski, Helen Tonkson-Koit, Helle Kärdi, Maire Tõnurist (Skype vahendusel) ja 
Merike Moldau. 
 
Päevakord: 

1. Erakorralise EKL üldkoosoleku kokkukutsumine, koosoleku päevakorra ja toimumisaja 
kinnitamine. 

 
 
1. Erakorralise EKL üldkoosoleku kokkukutsumine, koosoleku päevakorra ja toimumisaja 
kinnitamine. 

a) vastuseis EKL üldkoosoleku poolt valitud EKL volinike koosoleku ja volinike poolt valitud EKL 
juhatuse vahel. 

Seoses EKL juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe vahel tekkinud erimeelsustega otsustati EKL 
juhatuse 21. märtsi 2012 erakorralisel koosolekul kutsuda 4.aprilliks 2012 kokku EKL volinike  
erakorraline koosolek päevakorraga: EKL juhatuse esimehe tagasikutsumine (p 1) ja EKL juhatuse 
esimehe valimine (p 2). 

Ajavahemikul EKL volinike erakorralise koosoleku väljakuulutamisest kuni koosoleku toimumiseni on 
kaks EKL juhatuse liiget, seal hulgas esimees, isiklike tahteavalduste esitamisega astunud tagasi EKL 
juhatuse liikme kohalt.  

04.04.2012 EKL büroos toimunud volinike erakorraline koosolek osutus otsustusvõimetuks juhatuse 
poolt päevakorraks ette pandud küsimuste lahendamisel ning koosoleku aruteludest nähtuvalt ei 
omanud volinikud ka selget nägemust tekkinud olukorra lahendamiseks. Sellega on EKL üldkoosoleku 
poolt valitud volinike koosolek jätnud täitmata MTÜ Eesti Kennelliit põhikirja punktiga 4.2.2. talle 
pandud esmatähtsa kohustuse.   

Mitmest MTÜ Eesti Kennelliit põhikirjas konkreetselt reglementeerimata asjaolust tulenevalt on 
võimalikud tõlgendamise erinevused põhikirja sätete rakendamisel ning neist on tekkinud olulisi 
takistusi juhatuse ning volinike tegevuses ja koostöös, seepärast on vajalik põhikirja täpsustamine.  

Juhatus jõudis asjaolusid analüüsides järeldusele, et volinike koosolek ei ole võimeline tegema 
koostööd nende endi poolt valitud EKL juhatusega ning ei kanna tekkinud olukorras ka juriidilist või 
moraalset vastutust Eesti Kennelliidu jätkusuutliku toimimise eest. Kehtiva põhikirja sätted ei anna 
piisavalt selget juhist mõnede olukordade hindamiseks ja lahendamiseks. EKL Juhatus peab õigeks ja 
põhjendatuks käesoleval juhul rakendada MTÜ Eesti Kennelliit põhikirja punktiga 4.1.8. talle antud 
pädevust ja:  

a) kutsuda erakorraliselt kokku MTÜ Eesti Kennelliit üldkoosolek Tallinnas, 19.mail 2012, 
algusega 11:00 järgmise arutusele tuleva päevakorraga: 

1. EKL 5. oktoobril 2011.a. valitud juhatuse aruande ärakuulamine 

2. EKL revisjonikomisjoni ärakuulamine 

3. EKL 17. septembril 2011.a. valitud volinike tagasikutsumine 

4. EKL volinike valimised 



5. EKL põhikirja parandused 

6. EKL valimisreglemendi parandused 

7. EKL arengusuunad  

 

b) Teha otsus koheselt teatavaks EKL häälekandjate kaudu ja teavitada otsusest EKL liikmeid. 

c) Teha erakorralise koosoleku kokkukutsumine teatavaks Eesti Päevalehe ja Postimehe kaudu. 

d) Avaldada käesoleva otsuse terviktekst koheselt EKL veebilehel. 

e) Avaldada põhikirjaparanduste ettepanekud hiljemalt 21 päeva enne koosoleku toimumist. 

f) Avaldada valimisreglemendi parandusettepanekud hiljemalt 21 päeva enne koosoleku 
toimumist. 

g) Avaldada advokaadibüroo Laus & Partnerid audit ja EKL 5. oktoobril 2011.a. valitud juhatuse 
aruanne hiljemalt 21 päeva enne koosoleku toimumist.  

Hääletamine: 
Poolt – 5 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
 

OTSUS:  

a) kutsuda erakorraliselt kokku MTÜ Eesti Kennelliit üldkoosolek Tallinnas, 19.mail 2012, 
algusega 11:00 järgmise arutusele tuleva päevakorraga: 

1. EKL 5. oktoobril 2011.a. valitud juhatuse aruande ärakuulamine 

2. EKL revisjonikomisjoni ärakuulamine  

3. EKL 17. septembril 2011.a. valitud volinike tagasikutsumine 

4. EKL volinike valimised 

5. EKL põhikirja parandused 

6. EKL valimisreglemendi parandused 

7. EKL arengusuunad  

 

b) Teha otsus koheselt teatavaks EKL häälekandjate kaudu ja teavitada otsusest EKL liikmeid. 

c) Teha erakorralise koosoleku kokkukutsumine teatavaks Eesti Päevalehe ja Postimehe kaudu. 

d) Avaldada käesoleva otsuse terviktekst koheselt EKL veebilehel. 



e) Avaldada põhikirjaparanduste ettepanekud hiljemalt 21 päeva enne koosoleku toimumist. 

f) Avaldada valimisreglemendi parandusettepanekud hiljemalt 21 päeva enne koosoleku 
toimumist. 

g) Avaldada advokaadibüroo Laus & Partnerid audit ja EKL 5. oktoobril 2011.a. valitud juhatuse 
aruanne hiljemalt 21 päeva enne koosoleku toimumist.  

 

Koosolekut juhatas:       Protokollis: 
 
 
 
 
 
Helle Kärdi       Piret Rosumovski 

 

 

   
 
 


