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MTÜ EESTI PEREETTEVÕTJATE LIIT 
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
Koostatud Kiiul 19. aprillil 2016.a. 
 
MTÜ Eesti Pereettevõtjate Liit (registrikood: 80371532; aadress: Järvevana tee 9, Tallinna linn, 
Harju maakond, 11314) (edaspidi „EPEL“) liikmete korraline üldkoosolek toimus 19. aprillil 
2016. aastal algusega kell 16.00 AS Mootor Grupp ruumides Kiiul, Harjumaal. 
 
Koosolek loeti avatuks kell 16.00 ja lõppes kell 16.45. 
 
Üldkoosoleku toimumise päeva seisuga oli EPEL-il liikmeid kokku 63. Käesoleva protokolli 
lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule 36 liiget, 
kusjuures 25 liiget osales koosolekul isiklikult ja 11 esindaja kaudu (volikirjad on protokollile 
lisatud). Igal EPEL liikmel on üks hääl. Seega oli koosoleku kvoorum täidetud ja koosolek oli 
otsusevõimeline. 
 
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade edastati liikmetele e-kirja teel 31. märtsil ja 11. aprillil 
2016.a. 
 
Koosolekut juhatas EPEL president Urmas Isok ning protokollis peasekretär Tanel Tark. 
 
Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. 
Küsimusi ja ettepanekuid päevakorras olevate küsimuste kohta ega ettepanekuid päevakorra 
muutmiseks või täiendamiseks enne üldkoosolekut esitatud ei ole. 
 
Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist. Vastuväiteid ega küsimusi 
koosoleku läbiviimise reglemendi kohta ei olnud. 
 
Koosoleku päevakord: 
 

1. Juhatuse aruanne 2015. aasta osas 
2. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine 
3. EPEL Kodukorra täiendamine 
4. 2016. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine 

 
Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks. 
 
Päevakorra punkt 1: Juhatuse aruanne 2015. aasta osas  
 

Urmas Isok tegi ettekande EPEL 2015. aastal aset leidnud 
tegevuste osas ning esitles juhatuse 2015.a. aruannet. Samuti 
tutvustati ja tervitati EPEL uusi liikmeid 

 
Üldkoosolek võttis esitluse teadmiseks, otsuseid vastu ei 
võetud. 

 
Päevakorra punkt 2:  2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine 
 
 Urmas Isok tutvustas EPEL 2015.a. majandusaasta aruannet 

ja tegi ettepaneku selle kinnitamiseks. 
 
Hääletamine: Hääletati ettepanekut kinnitada 2015.a. majandusaasta 

aruanne. 
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Hääletamise tulemused: 
 
Poolt: 36 häält 100% kvoorumist 
Vastu: 0 häält 0% kvoorumist 
Erapooletud: 0 häält 0% kvoorumist 
Ei hääletanud: 0 häält 0% kvoorumist 
 
Otsustati: Kinnitada EPEL 2015.a. majandusaasta aruanne.  
 
 
Päevakorra punkt 3:  EPEL Kodukorra täiendamine 
 
 Kodukorra projekt on olnud kättesaadav EPEL-i kodulehel ja 

edastatud liikmetele ka koos üldkoosoleku kokkukutsumise 
kutsega. U. Isok andis ülevaate kodukorra muudatuste sisust. 

 
Hääletamine: Hääletati ettepanekut kodukorra muudatuste vastuvõtmise 

osas. 
 
Hääletamise tulemused: 
 
Poolt: 36 häält 100% kvoorumist 
Vastu: 0 häält 0% kvoorumist 
Erapooletud: 0 häält 0% kvoorumist 
Ei hääletanud: 0 häält 0% kvoorumist 
 
Otsustati: Võtta vastu Kodukorra uus redaktsioon. 
 
 
Päevakorra punkt 4: 2016. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine  
 

U. Isok tutvustas EPEL 2016.a. plaane ja eesolevaid üritusi 
ning eelarvet. 

 
Üldkoosolek võttis esitluse teadmiseks.  
 

Hääletamine: Hääletati ettepanekut kinnitada EPEL 2016.a. eelarve 
 
Hääletamise tulemused: 
 
Poolt: 36 häält 100% kvoorumist 
Vastu: 0 häält 0% kvoorumist 
Erapooletud: 0 häält 0% kvoorumist 
Ei hääletanud: 0 häält 0% kvoorumist 
 
Otsustati:   Kinnitada EPEL 2016.a. eelarve 
 
Koosolekul kirjalikke ettepanekuid ega eriarvamusi ei esitatud. 
 
Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri ja esindajate volikirjad.  
 
 
 
/digitaalallkiri/ 
 

 
 
 
/digitaalallkiri/ 
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