Eesti Naabrivalve MTÜ
üldkoosoleku protokoll
11.06.2020 algusega kell 17:32
Eesti Vabaõhumuuseumi Setu Laudas,
Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn
Koosoleku juhataja: Marek Väljari
Koosoleku protokollija: Lauri Tabur
Koosolekust võttis osa 25 inimest, seal hulgas 1 juhatuse liige ning ühingu tegevjuht.
Osalejad on märgitud eraldi registreerimislehel, mis on lisatud protokollile.
Üldkoosoleku päevakord:
Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra
kinnitamine.
1. ENV ühingu 2019. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine;
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2020;
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7;
4. Revidendi valimine 2020. aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;
5. Kohapeal tekkinud küsimused.
Hääletamine: päevakorra kinnitamise poolt hääletasid ühehäälselt kõik kohalviibinud.
Vastu ja erapooletuid ei olnud.
Üldkoosoleku otsus: kinnitada päevakord.
Marek Väljari: palun hääletada, kes on selle poolt, et koosoleku juhatajaks määrata Marek
Väljari ja protokollijaks Lauri Tabur?
Hääletamine: Marek Väljari valiti koosoleku juhatajaks ja Lauri Tabur protokollijaks
ühehäälselt. Vastu ja erapooletuid ei ole.
1. ENV ühingu 2019. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine;
Kokku moodustati Eestis aasta jooksul 15 sektorit, 196 majapidamisega, enim Harjumaal
5/11.
2019. aasta lõpuks oli üle Eesti loodud 569 sektorit 10 692 majapidamisega.
2019. aastal ühingu tulud kokku olid 79 045 eurot (2018 – 68 755 eurot), seal hulgas saadi
liikmetelt tasusid 497 (2815) eurot. Toimus vähenemine, kuna liikmemaks muutus 2019.
aasta üldkoosolekul kinnitatult liitumistasuks. Suurim tulu oli tegevustoetus
Siseministeeriumist/PPAst.
2019. aastal ühingu kulud olid 78 978 eurot (2018 – 68 717), sh tööjõukulud 30 252 ja
muud tegevuskulud 45 555 eurot.
Koosoleku juhataja luges ette audiitor Andrus Kirsipuu arvamuse.
Hääletus

P(oolt): kõik
V(astu): ei
E(rapooletu): ei
Üldkoosolek otsustas: kinnitada ühingu 2019. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2020;
Marek Väljari tutvustas ühingu 2020. aasta kava. Olulised märksõnad kavas on:











Jätkata stabiilse rahastuse tagamine ühingu jätkusuutlikuks tegutsemiseks
Meediakajastuse kasvatamine ja imagokujundamine:
o üleriigilises meedias,
o ühingu kodulehel ja
o sotsiaalmeedias
Naabrivalve sektorite aktiivsuse kasvatamine läbi aktiivse infovahetuse ühingu
liikmetega
Häirenupu projekti jätkamine
Kampaaniad: „Hea Naaber 2020“ ja „Hea Ametnik 2020“
Osalemine Siseministeeriumi eestvedamisel STAK 2020-2030 koostamise
töörühmas
Osalemine Justiitsministeeriumi preventsiooni töögrupis
Osalemine Maakondlikes turvanõukogudes turvanõukogu liikmena (Ida-Virumaa,
Lääne-Virumaa, Järvamaa, Harjumaa)
Osalemine PäA, PPA ja KOV töögruppides ja ohutuspäevadel

Hääletus
P: kõik
V: ei
E: ei
Üldkoosolek otsustas: Kinnitada ühingu 2020. aasta tegevuskava.
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile
3.7.
ENV juhatus tegi ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata:
•
•

Eraisikute liitumistasu 10 eurot majapidamise kohta,
Juriidiliste isikute liitumistasu 100 eurot.

Aastamaks eraisikute puhul 0 eurot aastas ning juriidiliste isikute puhul 0 eurot aastas.
Liitumise korral väljastatakse sektorile esimesed 4 plakatit ja infomapid tasuta. Edaspidi
vastavalt hinnakirjale (https://naabrivalve.ee/liitumisinfo/hinnakiri/).
Hääletus
P: kõik
V: ei
E: ei

Üldkoosolek otsustas: kinnitada liikmemaks eelpool kirjeldatud kujul.
4. Revidendi valimine 2020 aasta majandusaasta aruande revideerimiseks;
Kohaletulnud ennast välja ei paku. Juhatuse ettepanek revidendiks Andrus Kirsipuu.
Hääletus
P: kõik
V: ei
E: ei
Üldkoosolek otsustas: Eesti Naabrivalve MTÜ 2020. aasta revidendiks nimetada Andrus
Kirsipuu.
5. Kohapeal tekkinud küsimused.
Täiendavaid küsimusi ei tõstatatud.
Koosolek lõppes kell 18.20.
Lisad:
1. MTÜ Eesti Naabrivalve 2019. aasta majandusaasta aruanne
2. Andrus Kirsipuu poolt koostatud revidendi arvamus
3. Üldkoosolekul osalejate registreerimisleht

