
MEERI KÜLA ARENDAMISE SELTSI ÜLDKOOSOLEK 13.03.2022.A.

Algus kell 15.00

Osalejad: Kohal 32-st liikmest 24 liiget, sealhulgas 4 volitusega (nimekiri lisatud)

Koosoleku juhatajaks valiti A. Saaroja ja protokollijaks K. Rüütli.

Päevakord:

1. 2021.a. ülevaade

2. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine

3. 2022.a. plaanid ja tegevuste ülevaade

4. Juhatuse valimine

Vastavalt päevakorrale:

1. 2021.a. ülevaade

Ülevaate andis A. Saaroja. Tutvustati 2021.a. tehtut ning läbiviidud üritusi ja projekte.

2. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Aastaaruanne oli liikmetele koos koosoleku kutsega kättesaadavaks tehtud. Aruandega

oldi tutvutud ja eriarvamusi ei esinenud. 

Hääletati: Kinnitada 2021.a.majandusaasta aruanne. Poolt kõik kohal viibinud liikmed.

Vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsustati: Kinnitada 2021.a. majandusaasta aruanne.

3. 2022.a. plaanid ja tegevuste ülevaade

Ülevaate planeeritavatest tegevustest ja pooleli olevatet projektidest andis A. Saaroja.

4. Juhatuse valimine

Juhatuse liikmed A. Saaroja ja K. Matson on esitanud Meeri KAS üldkoosolekule 

tagasiastumise avaldused alates 14.03.2022.a. Juhatuse liikmete volitused lõppevad 

13.03.2022.a. üldkoosolekuga. Tagasi astuv juhatus on teinud ettepaneku juhatusse 

kandideerida Angelina Tomilina´le, Kerli Pruul´ile ja Kristi Metsa´le. Angelina 



Tomilina taandas ennast juhatusse kandideerimast. Tema asemel kandideeris juhatusse

Priit Pruus. Kandidaadid tutvustasid ennast liikmetele.

Tegutsev juhatus tegi ettepaneku, et juhatusse kandideerijad peavad saama 1/3 Meeri 

KAS liikmete häältest. Üldkoosolek hääletas ettepaneku poolt.  Poolt kõik kohal 

viibinud liikmed. Erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.

Otsustati: valitav juhatus peab saama 1/3 Meeri KAS liikmete poolthääled.

Ettepanek oli hääletada juhatusse kolm liiget korraga ühise nimekirjana.

Üldkoosolek hääletas kandidaatide juhatusse valimisel ühise nimekirja poolt. Kõik 

kohalviibinud liikmed olid poolt, erapooletuid ja vastu hääli ei olnud.

Otsustati: Valida juhatus kolmeliikmeline ja nimekirjana.

Kinnitati juhatuse nimekiri: Kerli Pruuli, Kristi Metsa ja Priit Pruus

Hääletati salajaste valimistena, mille tarvis moodustati häältelugemiskomisjon 

alljärgnevas koosseisus – A. Matson ja K. Rüütli. Üldkoosolek kinnitas ühehäälselt 

häältelugemiskomisjoni.

Meeri KAS liikmed hääletasid ja häältelugemiskomisjon luges liikmete poolt 

edastatud hääled kokku: 22 poolt häält, 1 vastuhääl ja 1 erapooletu hääl.

Otsustati: Kinnitada Meeri KAS uuteks juhatuse liikmeteks alates 14.03.2022.a. 

järgnevaks kolmeks aastaks

Kerli Pruuli 48002232710, 

Priit Pruus 37502152719,

Kristi Metsa 47506222725.

Koosoleku lõpp kell 16.37

Koosoleku juhataja A. Saaroja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija K. Rüütli
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1 – Osalejate nimekiri 


