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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

Tallinn          14.09.2017 nr 11 
 
Algus kell 18.15, lõpp kell 18.40. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis:  Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis 

Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Kristin Kerem (EKL revisjonikomisjon), Aire-

Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent). 
 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 14.09.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Ajavahemikus 17.08.-13.09.2017 lõppenud liikmelisusega isikute liikmeskonnast 

väljaarvamine. 
2. Ajavahemikus 17.08.-13.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
1. Ajavahemikus 17.08.-13.09.2017 lõppenud liikmelisusega isikute liikmeskonnast 

väljaarvamine. 

 
Toimus aktiivne arutelu EKL liikmete üle arvepidamise süsteemi üle. Kuna pangaülekanded 
võivad võtta aega kuni paar päeva, on siiani EKL online’is liikmelisuse pikendamise 
puhveraeg olnud 10 päeva. Nenditi, kuna viimati arvati isikud seoses nende liikmelisuse 
lõppemisega välja 17.08.2017 koosolekul, puudub vajadus välja arvata isikud, kelle 
liikmelisus on lõppenud peale seda. 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud 

ajavahemikus 17.08.-13.09.2017. 

 

Hääletamine: poolt – 0 

  Vastu – 7 

  Erapooletu 0  

 

Otsustati: 
1.1. Mitte arvata EKL liikmeskonnast välja isikuid, kelle liikmelisus on lõppenud 

ajavahemikus 17.08.-13.09.2017. 
 
2. Ajavahemikus 17.08.-13.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 

 
Seoses sellega, et EKL online'is on liikmelisuse pikendamise puhveraeg 10 päeva (raha 
liikumine pangaülekandega võib võtta kuni paar päeva), on tekkinud olukord, kus liikmed, 
kes arvati välja EKL juhatuse otsusega nr 3.2., 17.08.2017 (protokoll nr 10), tasusid 
puhverajal uue perioodi liikmemaksu. Sellest tulenevalt arvati nad EKL liikmeskonnast välja 
tehnilise vea tõttu. 
 

Ettepanek: tühistada osaliselt EKL juhatuse otsus nr 3.2., 17.08.2017 (protokoll nr 10) ning 

taastada nende liikmete õigused (lisa 1), kes arvati EKL liikmeskonnast välja tehnilise 

vea tõttu. 

Hääletamine: poolt – 7 

  Vastu – 0 
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  Erapooletu 0  

 

Nenditi, et EKL põhikirjas on vastuolud liikmeks kinnitamist käsitlevate erinevate punktide 
sõnastuste vahel. Samuti ei ole olemas põhikirja p-s 2.5. mainitud volinike koosoleku poolt 
vastu võetud reglementi (liikmete vastuvõtmine, karistamine ja väljaarvamine).  
 
Sedastati, et käesoleva ajani on lähtutud põhimõttest, et liikmele tehtavad soodustused 
kehtivad hetkest, kui on täidetud kõik EKL põhikirja p 2.3/2.4. nõudmised. Samas nõuab EKL 
põhikirja p 2.5. liikmete kinnitamist EKL juhatuse poolt. Asuti seisukohale, et tulevikus peaks 
kaaluma võimalust seada sisse kord, kus kõik soodustused-õigused hakkavad kehtima alles 
siis, kui EKL juhatus on oma otsusega isiku EKL liikmeks kinnitanud. 
 
Kuna alates 17.08.2017 on laekunud ebatavaliselt palju EKL liikmeks astumise avaldusi 
(peaaegu sada tavapärase kuni paarikümne asemel) otsustas EKL juhatus käsitleda 
ajavahemikus 17.08.-13.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldusi oma koosolekul, 
mis toimub 21.09.2017, pärast seda, kui EKL büroo on teinud selles ajavahemikus laekunud 
EKL liikmeks astumise avalduste osas pistelise kontrolli. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 17.08.-13.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused. 

Hääletamine: poolt – 0 

  Vastu – 5 

  Erapooletu – 0 

Ei osalenud – 2 (T. Türk, K. Varik-Kilm – ei ole nõus EKL liikmete üle 

arvepidamise süsteemiga) 

 
Otsustati: 
2.1. Tühistada osaliselt EKL juhatuse otsus nr 3.2., 17.08.2017 (protokoll nr 10) ning taastada 

nende liikmete õigused (lisa 1), kes arvati EKL liikmeskonnast välja tehnilise vea tõttu. 
2.1. Mitte rahuldada ajavahemikus 17.08.-13.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldusi vaid jätkata nende käsitlemist EKL juhatuse 21.09.2017 toimuval koosolekul. 
 

 

Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 


