MTÜ Eesti Mäeseltsi juhatuse koosoleku protokoll
Aeg: 30.06.2015
Koht: Viitna Kõrts
Algus: 17.00
Lõpp: 19.00
Kohal: Ants Vannus, Robert Karpelin, Vesta Kõpp, Margus Loko, Ole Sein, Andrus Stimmer,
Tennobert Haabu

Päevakord:
1. Kokkuvõte II BAF-ist
Ole andis ülevaate BAF II-st. Tagasiside osalejatelt ja masinamüüjatelt oli positiivne. Etteheiteid oli
Mäeseltsi liikmete osaluse kohta, oli arusaamatu, kes korraldab üritust. Edaspidise suhtes tehti
ettepanekuid valida asukohta paremini, sõlmpunktide lähedale ja konverentsi asukoht ühildada
demopäeva asukohaga. Edasipidise osas peab Mäeselts võtma seisukoha, kas korraldada ka järgmist
BAF-i 2-3 a intervalliga.
Üritus lõppes positiivse eelarvega.

2. Mäeinsituudi kevadkaitsmiste kokkuvõte
Ole ja Tennobert tegid lühikokkuvõtte Mäeinstituudi kevadistest lõputööde kaitsmistest. Kaitsmisel
tekitas küsimusi lõputöö hindamine ja selle kriteeriumid. Osa tudengeid esitasid täiendava päringu
pärast kaitsmist kaitsmiskomisjoni esimehele selgituste saamiseks. Teema sellega ammendus.
Räägiti ka Mäeinsituudi sisseastumisest ja selle vähesest huvist. Otsustati, et sisseastumis info
pannakse Mäeseltsi kodulehele.

3. Maavarade konverents Rakveres oktoober 2015
Vesta informeeris teisi juhatuse liikmeid, et juuni algul tuli Maavarade Konverentsi kutse Alar Soesoo
nimelt, kes konverentsi korraldab. Selgus, et kutse on Mäeseltsile ja kuni 8 inimesele. Otsustati, et
osalevad enamus juhatuse liikmetest ja puudu olevad kohad täidetakse suusõnalise info alusel
Mäeseltsi liikmetega. Soovi on avaldatud. Tänase seisuga osalevad konverentsil oktoobris RakveresVesta, Ole, Ants, Robert, Andrus, Tennobert, Kadri Mikkelsaar.

4. Kutseomistamine
Andrus andis lühiülevaate kevadisest taotlusvoorust kus peaaegu kõik taotlused rahuldati väja
arvatud 1 mäetehniku taotlus.
Järgnes üldine arutelu kutseomistamise täiendõppe koolitustest. Otsustati, et Tennobert suhtleb
TTÜ-ga ja räägib läbi Mäeseltsi liikmete võimaliku soodustuse ulatuse täiendkoolitustel. Margus ja

Ole räägivad läbi TTÜ Virumaa Kolledži esindajaga, et täpsustada koolitusi kalendrit ja koolituse
vajadusi Mäeseltsi liikmetele.
Vesta ja Andrus postitavad lähinädala jooksul Mäeseltsi listi üldküsimusega, milliseid koolitusi ja
millisel ajavahemikul Mäeseltsi liikmed vajavad.

5. Mäeseltsi konverents 2016/Mäeseltsi edasine tegevus
Mäekonverents 2016 korraldamisega veel ei alustata, seda tehakse sügisest 2015. Järgmisel
koosolekul valitakse peakorraldaja juhatuse liikmete seast. Võimalik toimumise kohta Hiiumaa.
Mäeseltsi edasise tegevuse osas otsustati, et iga juhatuse liige teeb nö kodutööd ja mõtleb Seltsile
võimalikke funktsioone ja tegevusi, mis motiveeriks igat liiget olema Mäseltsi liige ja et see oleks
ühtlasi ka mõlemale osapoolele kasulik. Kokkuvõtete tegemine on järgmisel koosolekul.
Ajurünnaku käigus tekkinud märksõnad: juriidiliste liikmete ekskursioon, õnnetusjuhtumite
infokiri, täiendkoolituste soodutus Seltsi liikmetele.
Robert tegi ettepaneku võimaliku ekskursioonina külastada Wirtgeni tehnikapäevad Saksamaal.
6. Jooksvad küsimused
Jooksvaid küsimusi ei tekkinud.

Järgmise koosoleku aeg 03.09.2015, koht Kiviõli Keemiatööstuse kontor.
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