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I. Klubi presidendi ülevaade EFB (European Family Businesses) konverentsist „1st 

European Family Business Summit“ Berliinis 24.-25.11.2014 
 

II. EPEL kui lobi vahend 
 

- ES arutles teemal, kas EPEL võiks olla vahendiks pereettevõtlusega seotud 
seadusandluse lobistamisel. Teema mahukuse ning põhimõttelisuse tõttu 
tuleb selle üle täiendavalt süvitsi arutleda ning leida vastus küsimusele, kas 
lobistamine on EPELi erihuvi.   

 
III. Võimalik liikmesus EFB-s (European Family Businesses) või FBN-is 

(The Family Business Network) 
 

- EFB põhirõhk on suunatud lobistamisele; 
- FBN põhirõhk on suunatud pereettevõtluse jätkusuutlikkusele; 
- Vajalik selgeks teha, mida EPEL võimalikust liikmesusest lisandväärtusena 

saab; 
- Võimalus oleks astuda liikmeks nt EPELi aastakonverentsil 28.05.2015, 

korraldades rahvusvahelise konverentsi. 
 

IV. EPEL tulude ja kulude ülevaate mai kuni september 2014 ning eelarve 2015. aastaks 
 

- ES kiitis heaks kulude aruande perioodil mai kuni september 2014; 
- ES kiitis heaks 2015. aasta eelarve; 
- Võimalused EPEL tulude kasvatamiseks tulevikus: 

o Liikmemaksu tõstmine; 
o Liikmete ettevõtete reklaamist saadav tulu EPEL kodulehel; 
o Ürituste muutmine tasuliseks; 
o Tulud uute liikmete maksudest – ES eelistatuim variant tulude 

kasvatamiseks.  
- ES kiitis heaks raamatu kirjastamise kulu 7 500 eurot; 
- ES kiitis heaks EPEL 1. sünnipäeva kulu rahvusvahelise konverentsi 

korraldamiseks summas 10 000 eurot. 
 

V. 2015 ürituste programmi ajakava ülevaatamine ja kinnitamine 
 

- ES vaatas üle ning kinnitas ürituste programmi 2015. aastaks; 



- Ürituste programm edastatakse kõikidele liikmetele; 
- ES otsustas, et EPELi üritustele saab liige reeglina tasuta kaasa kutsuda ühe 

vähemalt 16-aastase pereliikme. Ürituste eest tasumise ja osavõtu täpsem 
kord kajastub EPELi loodavas kodukorras; 

- ES järgmine koosolek toimub 28.01.2015. 
 

VI. NG-le praktikakohtade loomine EPEL liikmete firmades (Helen Isok-Paas) 
 

- ES võttis teadmiseks, et Helen Isok-Paas võtab vedada EPEL-i sisese projekti 
praktikakohtade loomiseks Next Generation liikmetele EPEL-i liikmete 
firmades.  
 

VII. EPEL-i inglisekeelne nimetus 
 

- ES otsustas määrata EPEL-i inglisekeelseks nimeks „Estonian Family 
Business Association“. 
 

 


