Vääna-Jõesuu Külaseltsi üldkoosolek 29.05.2022

Algus kell 12.00, lõpp 13.30
Koht: Vääna-Jõesuu kool
Osales: Vastavalt protokolli lisale nr 1.
Koosoleku rakendamine:
Koosoleku juhatajaks valiti Ain Lillepalu ja protokollijaks Janela Lääne. Seisuga 29.05.2022 oli
seltsil 90 liiget, kooslekul osaleb 68 liiget (33 kohapeal ja 35 volikirjaga). Vastavalt seltsi
põhikrjale on koosolek otsustusvõimeline.
Päevakorra kinnitamine:
A.Lillepalu teeb ettepaneku kinnitada järgmine päevakord:
1. 2021 majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine.
1. Juhatuse liikmete valimine.
2. Muud küsimused.
Ettepaneku poolt 68 liiget, vastu 0, erapooletuid 0

1. 2020 majandusaasta aruande kinnitamine.
Juhatuse esimees andis ülevaate 2021 majandusaaata tegevuste kohta. MTÜ
Vääna-Jõesuu külaseltsi rahastamine 2021.a toimus liikmemaksude, annetuste,
projektide ja omatulu teenimise kaudu. Seisuga 31.12.2021 oli seltsil 92 liiget ja
liikmemaksu laekus 1067 eurot. Seltsi aruandeaasta tulemiks oli 5172 eurot ja
materiaalse põhivara jääkmaksumuseks 19 706 eurot. Seltsil oli 2 osalise tööajaga
töötajat (seltsi perenaine ja projektijuht), kelle tööjõukulud maksudega oli 21 677 eurot.
Otsustati:
Kinnitada 2021 majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne.
Ettepaneku poolt 68 liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
2. Juhatuse liikmete valimine.
Juhatus teeb ettepaneku valida uuteks juhatuse liikmeteks Ain Lillepalu, Andrei Gudim, Janela
Lääne, Suzanne Meliste. Kristina Nurmetalu ja Indrek Tammoja volitused juhatuse liikmetena on

lõppenud ja nad ei soovi uuesti kandideerida. Koosolekul osalejad esitasid uuteks juhatuse
liikmeteks Eve Tobias ja Holger Tammik. Eve Tobias ja Holger Tammik on nõus kandideerima
külaseltsi juhatuse liikmeteks.

Otsustati:
Kinnitada juhatuse liikmeteks 3. aastaks Ain Lillepalu, Suzanne Meliste, Janela Lääne,
Andrei Gudim, Eve Tobias ja Holger Tammik.
Ettepaneku poolt 68 liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
3. Muud küsimused.
Koosolekul osalejatele anti informatsiooni tulevatest üritustest ja 23. juulil toimuvast
laadast ning Külapäevast.
● Liikmemaks, 12€/aastas: Meeldetuletus neile, kellel on jäänud maksmata!
● Heinart Puhkim võttis sõna teemal:
1. Viti - Vääna-Jõesuu jalgsi läbipääs. Arvatavasti Viljapuu teelt elektriliini alt
hakatakse lähitulevikus kõnniteed rajama.
2. Naage küla elanike liikumine jalgsi ja ligipääs Vääna-Jõesuu – külaselts ja kool
(õpilased) peaks kaardistama ja uurima vajalikkust ning esitama vallavalitsusele
arendamiseks.
3. “Sillingu tee otsast” ehk Oru tee jätkamisel kaudu ligipääs Liikvast
Vääna-Jõesuusse.
4. Statsionaarne lasteaed – kas tuleb metsasallu kooli ja poe vahetuslähedusse
Discolfi raja äärde uus 4 rühmaga statsionaarne lasteaed?!

