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EKL JUHATUSE ERAKORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tallinn           26.01.2017 

Algus kell 18, lõpp kell 19.30 

Juhataja: Astrid Lundava 

Protokollija: Aire-Piret Pärn 

Osalesid: Kalvo Kriisk, Jekaterina Kantijevskaja, Kristina Varik-Kilm, Maris Siilmann, Viljar Krohv 

Külalised: Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkond), Helen Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku 

juhataja), Kaidi Reiljan-Sihvart (EKL juriidiline nõustaja) 

Päevakord: 

1. Arupärimine juhatuse liikmelt tema ühingu tegevuse osas ja umbusalduse avaldamine. 

Juhatuse liige Tõnis Türk koosolekul ei osale ja ei ole saatnud ka oma kirjalikke seisukohti antud 

teemas. Toimus arutelu teemal, kes ja kuidas saab juhatuse liiget tagasi kutsuda – juhatuse liiget saab 

tagasi kutsuda ainult volinike koosolek, kuid juhatus võib volinike koosolekule vastava ettepaneku 

esitada. Tagasikutsumise ettepaneku esitamiseks ei ole vaja juriidilist põhjust, piisab sellest, kui 

teised juhatuse liikmed ei suuda konkreetse inimesega koostööd teha.  Hetkel on viimaseks ajendiks 

12.01.2017 toimunud juhatuse koosoleku otsuse eiramine Pärnu Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi 

poolt. Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi juhatus, mille liige on Tõnis Türk, ei saa väita, et nad 

ei olnud teadlikud vastavast EKL juhatuse otsusest, kuna koosolekul viibis lisaks Tõnis Türk`ile ka 

Pärnu PKK juhatuse esimees Helle Kärdi-Paabo. Arutleti juhatuse liikme kõrgendatud 

hoolsuskohustuse ja vastutuse üle ja jõuti konsensusele, et EKL juhatuse liige seisab eelkõige EKL 

huvide eest. See tuleneb ka EKL põhikirja p.-st 4.5.1 (EKL juhatuse liige on kohustatud igakülgselt 

kaitsma EKL huvisid) 

Ettepanek: kutsuda kokku EKL juhatuse erakorraline koosolek 02.02.2017 algusega kell 18.00, saata 

Tõnis Türk`ile vastav osaluskutse ettepanekuga mitteosalemise korral esitada kirjalikult hiljemalt 

01.02.2017 kell 16 oma seisukohad ja nägemus, miks Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi eiras 

EKL juhatuse otsuse 12.jaanuarist 2017.  

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati:  kutsuda kokku EKL juhatuse erakorraline koosolek 02.02.2017 algusega kell 18.00, saata 

Tõnis Türk`ile vastav osaluskutse ettepanekuga mitteosalemise korral esitada kirjalikult hiljemalt 

01.02.2017 kell 16 oma seisukohad ja nägemus, miks Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi eiras 

EKL juhatuse otsust 12.jaanuarist 2017.  

 

Koosoleku juhataja        Protokollija 

Astrid Lundava         Aire-Piret Pärn 

 


