MTÜ Eesti Mäeseltsi juhatuse koosoleku protokoll
Aeg: 24.04.2015
Koht: Vanameistri pubi, Jõhvi
Algus: 17.00
Lõpp: 19.30
Kohal: Ants Vannus, Robert Karpelin, Vesta Kõpp, Margus Loko
Puudusid: Ole Sein, Andrus Stimmer, Tennobert Haabu

Päevakord:
1. Liikmete teavitus kiri liikmemaks kohta, liikmete välja arvamise otsus
Vesta andis ülevaate taaskord liikmete tabelist ja liikmemaksudest. E-maili teel on
laekunud teatud liikmetelt soov oma liikmelisus lõpetada. Käesoleva protokolli ja juhatuse
koosoleku otsusega on Mäeseltsist välja arvatud alljärgnevad isikud: Triin Triisberg-Uljas,
Tiit Ploom (kui eraisik), Raivo Lott, Priit Kappak, Ain Luuk, Hans Kõiva, Illart Jool,,
Ilmari Soome, Mart Käosaar, Tõnu Loog, Talvi Sarv.
Otsus nimetatud isikud on Eesti Mäeseltsi liikmete nimekirjast välja arvatud.
Arutleti ettepanekut, et juriidilisel liikmel peaks olema nimetatud 1 esindusisik, kes on
EMS liikmemaksust vabastatud (füüsilise liikmena). Otsus vastuvõetud, tegeleb Vesta,
saadab kirja jur.liikmetele.
Robert tegi ettepaneku vähendada konverentsi osakaalu Mäekonveretsi üritustel, sest
vanem generatsioon mäeinsenere ei jõua nii pikka päeva olla ja üritustel osaleda.
Eelnevatel aastatel on Mäekonverentsi päeval olnud ka Mäeinstituudi vilistlaste
kokkutulek ja see on oluline. Võib eeldada, et sel juhul suureneb vanemate mäeinseneride
huvi ürituse vastu uuesti. Juhatus kiitis ettepaneku heaks ja üritab sellega arvestada
järgmistel aastatel.
2. Mäeseltsi laekunud ettepanek põhikirja redaktsiooni.
R.Rahuojalt laekus e-maili teel soovitus Mäeseltsi uue põhikirja redaktsiooni lisada punkti
2.2.3 sõnastusse: … anda välja stipendiume, toetada endiste eakate mäeinseneride
tegevust, …
Juhatus otsustas muudatust mitte toetada. Võtame küll aga toetamise soovi arvesse ja
üritame toetada vastavalt võimalustele.
3. Mäeseltsi auliige
Juhatusele on laekunud ettepanek Hr. Libman nimetada auliikmeks.
Otsus anda tiitel Vladimir Libman.
4. Mäendusleht ja kutseomistamine- Andruse emaili põhjal:




seoses Vivika kaebusega saan vastuse lähiajal valmis ja siis edastan ka juhatusele
teadmiseks.
Manuses mäenduslehe teemad ja kontaktid, mis on edastatud ajakirjanikele.
Ideekohaselt peaks 04.05 kõik artiklid valmis olema. Mõelge täna kaevandajate
muredele ja probleemidele (haridusest/noortest on eraldi artikkel) ja edastage info
Andrusele.

5. Mäeseltsi üldkoosolek
Korrati üle mäeseltsi üldkoosoleku kava. Ja ettekannete tegemise järjekord

Mäeseltsi juhatuse esimehe avasõnad
Vesta/Ole
Leinaseisak Enn Vaher
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine Vesta
EMS Põhikirja muudatus
Vesta
EMS juhatuse 2014 a tegevus- ja majandusaruanne
Ole
Mäeringi tegevuse aruanne
Anni Mikko
Kutseomistamine
Andrus
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Auliikme nimetamine
Robert
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6. Jooksvad küsimused

Järgmise koosoleku aeg 06.2015, koht ilmselt Kiviõli Keemiatööstuse kontor.

Protkollija

Juhataja

Vesta Kõpp

Vesta Kõpp

