Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu üldkoosoleku protokoll
28.06.2020 kell 11.30-13.20

Koosolek toimus kahes jagatud keskkonnas:
1. Zoom keskkond
2. Saaremaa, Karujärve
Üldkoosolekust võtsid osa:
1. Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing – Mare Abner (volitusega) – osales:
Zoom keskkonnas
2. Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing – Tiia Sihver (volitusega) – osales: Zoom
keskkonnas
3. Saue Linna Invaühing – Heiki Lumilaid (volitusega) – osales: Zoom keskkonnas
4. Põlvamaa Invaühing – Liivia Vaas – osales: Zoom keskkonnas
5. Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing – Heldur Otsa – osales: Zoom keskkonnas
6. Saare Maakonna Invaühing – Ingrid Põldemaa - osales: Zoom keskkonnas
7. Tõrva Puuetega Inimeste Liit – Silvi Veski – osales: Zoom keskkonnas
8. Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing – Villu Urban – osales: Zoom keskkonnas
9. Võru Ratastooliklubi – Väino Marjak – osales: Zoom keskkonnas
10. Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts – Siina Trutin – osales: Zoom keskkonnas
11. Viljandimaa Invaühing – Krista Neering – osales: Saaremaa, Karujärve
12. Ida-Harjumaa Invaühing – Agnes Valgiste – osales: Zoom keskkonnas
Ida-Harjumaa Invaühing ühines koosolekuga peale esialgset kohaloleku kontrolli ja oli kohal
hääletusprotsessi ajal.
Juhatuse liikmed:
1. Eiki Nestor – osales: Saaremaa, Karujärve
2. Krista Neering – osales: Saaremaa, Karujärve
3. Kätlin Riidebach – osales: Zoom keskkonnas
4. Sven Reemet – osales: Zoom keskkonnas
5. Jako Stein – osales: Zoom keskkonnas
Puudus: Märt Maask
Tegevjuht: Veiki Laan – osales: Saaremaa, Karujärve
Vabatahtlikud: Lili Tiri – osales: Saaremaa, Karujärve
Üldkoosolekult puudusid esindajad järgmistest ühingutest:
1. Lääne-Harjumaa Invaühing
2. Läänemaa Invaühing
3. Narva Invaühing EENAR
4. Otepää Invaühing
5. Pärnu Ratastooli Klubi
6. Pärnumaa Invaühing
7. Tallinna Invaspordiühing
8. Tapa Liikumispuudega Inimeste Ühing
9. Valga Liikumispuuetega Inimeste Selts

10. Võru Maakonna Invaühing

Kohaloleku kontroll näitab, et koosolek on otsustusvõimeline, 22-st liikmesühingust on esindatud
12, neist 3 volitusega (Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, Rakvere Liikumispuuetega
Inimeste Ühing, Saue Linna Invaühing).
Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Eiki Nestor ja protokollijaks tegevjuht Veiki Laan
Üldkoosolekule esitati päevakord ja tehniline kava, mille vastu vastuhääli ei olnud.
Päevakord
11.00-11.30
11.30-11.40
11.40-12.30
12.30-13.00
13.00-13.10
13.10-13.20

Zoom keskkonna avamine
Üldkoosoleku avamine
ELIL 2020.a tegevusaruande tutvustamine
ELIL 2020.a majandusaasta aruande tutvustamine
ELIL 2020.a tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosoleku lõpetamine

Eiki Nestor
Lili Tiri
Lili Tiri
Eiki Nestor

Tehniline kava
Üldkoosoleku läbiviimise tingimused:
Kohaloleku kontroll - vastus verbaalselt
Hääletamise kord- avalik, jah või ei vastusega verbaalselt
Häältelugemise kord- lugemine ühine
1 . ELIL 2020.a tegevusaruande tutvustamine
Lili Tiri tutvustab ja kommenteerib ELIL tegevusaruannet 2020
Küsib Sina Trutin: Invaspordiliit korraldas oma laagri ära. Egas siis Käsmus või Elvas rahvast
rohkem ei ole?
Vastab Lili Tiri: Kui keegi tahab seda vastutust võtta siis muidugi aga meie juhatus otsustas
ühehäälselt, et meie kellelegi riske ei tõsta. Me ei saa ju garanteerida, et seal mingit uut
nakkuskollet ei teki.
Kommenteerib Villu Urban: Jah see oht on olemas. Ühel üritusel hakkas nakkus levima.
Küsib Villu Urban: Ma saan aru, et hambaraviõdede koolitusel käisid sina Lili rääkimas.
Vastab Lili Tiri: Jah
Kommenteerib Villu Urban: Teen ettepaneku, et sellistel koolitustel ei tohiks rääkida terve
inimene tervele inimesele. Väga oluline on, et puudega inimene ise näitab tutvustab olukorda.
Vastab Lili Tiri: Sinu ettepanekut võetakse kindlasti arvesse.
Kommenteerib Mare Abner: Olen ka seda meelt, et COVID olukorras peab olema korraldajal
suur vastutus.
Küsib Tiia Sihver: Teatavasti on tegevusaruanne suht üldsõnaline ja juhatus käib koos kord kuus,
aga juhatuse tegevusest on meil väga vähe teada ja kahjuks ei ole enam ka kodulehelt leida
ühtegi juhatuse koosoleku protokolli.

Vastab Lili Tiri: Veiki lisab selle sektsiooni tagasi.
Kommenteerib Villu Urban: Vaatasin, et arengukaval ei ole kuupäevi. Arengukava peaks ikka
mingisse ajaraami mahtuma.
Küsib Tiia Sihver: Tegevusaruandes on see selle aasta tegevused?
Vastab Lili Tiri: Selle aasta tegevused nõudis sisse panna audiitor

2. ELIL 2020 majandusaasta aruande tutvustamine
Lili Tiri loeb ette sõltumatu vandeaudiitori arvamuse: „Oleme auditeerinud Eesti
Liikumispuudega Inimeste Liit (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31.12.2020 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste
aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid,
sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet. Meie arvates kajastab kaasnev
raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit
seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.“
Lili Tiri tutvustab ja kommenteerib majandusaasta aruannet.
Kommenteerib Siina Trutin: Gmailis keegi kirjutas, et Karaski raha on kadunud ja pole tagasi
tulnud. Mis on selle Karaski rahaga, kes selle võttis ja miks ta pole tagasi tulnud?
Vastab Lili Tiri: Karaski raha 36 033 eurot on endiselt kontol
Küsib Heldur Otsa: Kas keegi püüab väita, et Karaski võõrandati 36 000 eest? Ma küsin, kas
karaski võõrandati 36 000 eest.
Vastab Lili Tiri: Ei. 36 000 on Karaski fondi jääk
Lili Tiri jätkab majandusaasta aruande tutvustamist ja kommenteerimist.
Kommenteerib Heldur Otsa: Läbi viimaste aastate on audiitori aruandes korratud lõiku
„Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata
jätkuvalt tegutsevana“ aga sellele pole pööratud tähelepanu. See tähendab seda, et me oleme
pankroti kursil. Mina väidan, et me olemegi peaaegu pankrotis.
Vastab Lili Tiri: Kui on sihtfinantseeritud projektid, mis on varasemalt võetud, siis neid tuleb
realiseerida. Kuna alates 2019 ei ole uusi suuri projekte sisse võetud, siis on tekkinud olukord,
kus pangakontol on vahendid, mis on ette nähtud ja võetud eesmärgipõhiseks kasutamiseks.
Samas on ka muutunud rahastusmudel.

2. ELIL 2019.a tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine
Hääletus:
Majandusaasta aruande 2020 kinnitamise poolt: 9 häält
Tegevusaruande 2020 kinnitamise poolt: 9 häält
Majandusaasta aruande 2020 kinnitamise vastu: 3 häält
Tegevusaruande 2020 kinnitamise vastu: 3 häält
Vastu olid:
1. Tiia Sihver
2. Siina Trutin
3. Heldur Otsa
Majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamise vastu hääletanud liikmete erimeelsusele
jäämise põhjuste kommentaarid:
1. Tiia Sihver: „Mina ei ole nõus kinnitama. Seal on väga palju kirjavigu ja pluss siis veel need
ingliskeelsed asjad sees, soovin et need korda tehtaks ja soovin näha juhatuse
koosolekute protokolle, et see läbi näha, kas esitatud tegevusaruanne vastab sellele
millega juhatus tegeleb“
2. Siina Trutin: „Mina olen ka vastu sellepärast, et aruanne oleks pidanud vähemalt kuu aega
enne olema inimestele lugeda.
3. Heldur Otsa: „Mina täpselt sammuti ei ole sellega nõus. Mina ei taha võtta vastutust
sellepärast, et juhatus leiab, et tema ei saa võtta vastutust, siis sorry, mina lihtliikmena ei
saa mingil juhul võtta vastutust“

OTSUS: Kinnitada 2020.a tegevus- ja majandusaasta aruanne.
Teavitus koosoleku salvestamisest oli nähtav ja kättesaadav Zoom keskkonna ekraanil.
Koosoleku helisalvestis on saadaval ELIL kodulehel, liikmete sektsioonis.

Koosoleku juhataja: Eiki Nestor
Protokollija: Veiki Laan

