
 

MTÜ Kodukant Harjumaa üldkoosoleku protokoll nr 2/2017 

  

Koht: Vaela külakoda, Harjumaa 

Aeg: 20.09.2017 kell 18.00-18.45 

Koosolekul osalejad kvoorumilehel (18 osalejat)  

Päevakord: 

1. MTÜ Kodukant Harjumaa põhikirja muutmine p 6.1  

2. MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse liikmete valimine  

3. Kohalalgatatud küsimused 
 

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Anneli Kana, protokollijaks Anneli Kubbi.  

 

1. Anneli Kana selgitas põhikirja muutmise vajadust: kehtiva põhikirja p 6.1:“Ühingu tegevuse 

üldjuhtimiseks valitakse juhatus, mille liikmete minimaalarv on 5 liiget ja maksimaalarv 9 

liiget. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja vajadusel asetäitja kuni kolmeks aastaks.“ 

Juhatuse ettepank on  muuta põhikirja p.6.1 järgmises sõnastuses: „Ühingu tegevuse 

üldjuhtimiseks valitakse juhatus, mille liikmete minimaalarv on 3 liiget ja maksimaalarv 9 

liiget. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja vajadusel asetäitja kuni kolmeks aastaks.“ 

Muudatus tuleneb praktikast, et erinevatel asjaoludel võivad juhatuse liikmed tegevusest 

taanduda ja alati ei ole võimalik kohe uut liiget valida või üldkooslekut kokku kutsuda. Sel 

juhul oleks ka väiksema koosseisuga juhatusel võimalik põhikirjast lähtuvalt edasi tegutseda.  

Otsustati: 

1.1 Muuta MTÜ Kodukant harjumaa põhikirja punktis 6.1 ja viia sisse muudatus juhatuse 

liikmete miinimumarvus. Punkt 6.1 sõnastada: „Ühingu tegevuse üldjuhtimiseks valitakse 

juhatus, mille liikmete minimaalarv on 3 liiget ja maksimaalarv 9 liiget. Juhatus valib enda 

hulgast juhatuse esimehe ja vajadusel asetäitja kuni kolmeks aastaks.“ 

Poolt:18 

Vastu:0 

Erapooletuid: 0  
 

2. Juhatuse poolne ettepanek kandideerida juhatusse on tehtud Kristina Nurmetalu`le (Vääna-

Jõesuu külaselts) ning ta on andnud oma nõusoleku. Kristina on liikumise Kodukant Harjumaa 

täiskasvanuhariduse saadik (vabatahtlik roll). Koosoleku väljakuulutamisel seatud tähtajaks 

teisi ettepanekuid ei laekunud. Kristina Nurmetalu tutvustas ennast ja oma tegemisi 

külaliikumises.  

Otsustati: 

2.1 Valida MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse liikmeks KRISTINA NURMETALU 

Poolt:18 

Vastu:0 

Erapooletuid:0 
 

3. Kohapeal algatatud küsimused    

Arutati Kodukant Harjumaa 20. sünnipäeva tähistamist 2018. aastal ja otsustati selleks taotleda 

projektitoetust Kohaliku Omaalgatuse Programmist. Aastapäeva tähistamiseks viia läbi Harjumaa 

külakärajad koos virgutavate tegevustega. Toimusmiskohaks pakuti Voose küla. 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija   

Anneli Kana                                                                                  Anneli Kubbi   

  


