MTÜ Eesti Mäeseltsi juhatuse koosoleku protokoll nr ...
Aeg: 23.09.2014
Koht: Ojamaa kaevandus
Algus: 16:00
Lõpp: 17.26
Kohal: Vesta Kõpp, Andrus Stimmer, Ole Sein, Margus Loko, Ants Vannus, Tennobert Haabu, Robert
Karpelin

Päevakord:
Koosoleku päevakord
1. Kutsekomisjoni alane dokumentatsioon, võimalikud taotluste esitamise käigus
tekkinud küsimused jms.
Kutsekomisjoni esimees ja toimetaja astusid tagasi. Nende avaldused otsustati
rahuldada esitatud kuupäevaga. Esitati toimetaja ametikohale uus kandidaat, Julia
Ljaš.
Ole edastab listi kirja e-maili muutuse teavitusega Mäeseltsi listi. Andrusele jääb
esialgu kontakttelefon. Otsustati, et uus toimetaja on Julia Ljaš.
Gaia Grossfeldti poolt edastatud arvete sisu veel arutatakse kas maksta välja 100 %-lt,
sest toimetaja töö selles voorus ei ole veel lõppenud ja eraldi tasude kohta protokollide
koostamise osas puudub lepinguline viide.
2. Margus esitab ülevaate EMS liikmemaksude tasumise kohta.
Kirjapõhja Margus tegi ja esitas juhatusele e-mailiga. Nädala aja jooksul, 30.09-x
täiendatakse e-maili listi iga juhatuse liige, kes tunneb puudu olevate e-mailide
omanikke. Seejärel saadame konkreetselt maksmata isikutele meeldetuletused
tasumata liikmemaksu kohta.
3. Endise Eesti Põlevkivi mäeinseneride klubi transpordi taotlus ja sellega seonduv.
Vesta e-maili päringule EP mäeinseneride klubi ei ole vastanud, seega edasiminekuid
ei ole. Vastust ei ole.
4. Mäekonverents 2015 BAF II. korraldamine ja ülevaade toetuse taotlustest.
Vesta andis edasi Erki ideed, teha kahe ööbimisega. I päev demo päev. II päev
konverents-seminar, õhtusöök. III päev- kojusõit. Neljap –reede. Pärnu on võimalik
toimumiskoht. Eelarve täpsustumisel. Otsustati, et kutsume Erki Niitlaane järgmisele
koosolekul eelarve ja ülevaatega. Seejärel otsustame volitused ja selle piirid.
5. Mäenduslehe võimalikud teemad ja selle aktuaalsus.

Üldinfo Eesti mäenduse kohta. Õnnetused. Korrastamine. EMTEL-iga koostöös?!
Otsustati, et Andrus paneb kokku kondikava järgmiseks koosolekuks.
6. Tõstatatud küsimused.
Mäendusleksikon? EMTEL on edastanud ettevõtetele. Kogutakse infot vajaminevate
eksemplaride kohta. Räägib jooksvalt.
Eesti Mäeseltsil loodi mõned aastad tagasi erinevad komiteed-seadusloome,
innovatsiooni jms komiteed. Otsustati kuna komiteed ei ole pikka aega oma
tegevusest märku andnud, nad laiali saata.
Tennobert tegi ülevaate Maavarade Komisjoni tööst.

Järgmine koosolek toimub 24.10.2014 kl 11.00 Steigeri kontoris.
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