Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ üldkoosoleku protokoll
Toimumisaeg: 27. veebruar 2021, kell 12.00-14.00
Koht: Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, Tallinn
Osalejad: 29 liiget, neist volitustega 8
Koosoleku juhataja valimine – ühehäälselt valiti koosoleku juhatajaks Valdeko Allik.
Koosoleku protokollija valimine – ühehäälselt valiti protokollijaks Kersti Rodes.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TLSS juhatuse 2020.a. tegevusaruanne
TLSS revisjonikomisjoni aruanne
TLSS 2020. aasta aruande kinnitamine
Uue revisjonikomisjoni valimine
Seltsi tegevussuundade tutvustamine ja arutelu
Seltsi nime muutmine
Seltsi põhikirja muutmine
Erakorraline juhatuse valimine
Järgmise aasta liikmemaksu kinnitamine

Valdeko Allik tegi ettepaneku seltsi liikmeskonnast välja arvata 64 liiget (55 liiget, kellel on
liikmemaks tasumata kolm aastat ja 9 liiget, kes on avaldanud soovi lahkuda seltsist).
Hääletati: 28 poolt, 1 erapooletu.
1. Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ (TLSS) juhatuse 2020. a. tegevusaruanne.
01.01.2020 oli TLSS-il 395 liiget.
Aasta jooksul ühines seltsi tegevusega 27 uut liiget.
Seltsist väljaastumise avalduse tegi 9 liiget.
Seltsist arvati välja 55 liiget, kes pole kolm aastat tasunud liikmemaksu.
31.12.2020 seisuga oli TLSS-il 358 liiget.
Edasi kuulati ära juhatuse aruanne seltsi majandustegevusest ja toimunud sündmustest.
Juhatuse aruande kandis ette juhatuse liige Valdeko Allik.
Helen Neeve kinnitas liikmetele, et vaderirahasid on arvel üle 240000.- euro. Seda raha
kasutatakse Tallinna Loomaaia jaoks vastavalt loomaaia pool esitatud taotlusele. Samuti on
TLSSi juhatuse otsus, et juhatuse liikmed töötavad vabatahtlikkuse alusel.
2. TLSS revisjonikomisjoni aruanne
Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne, mille koostas ja esitas Rita Mets.
R. Mets: kiidan heaks ja õigeks seltsi aasta- ja tulemiaruande.
3. TLSS 2020. a. tegevusaruande ja bilansi ning kasumiaruande kinnitamine.

Ettepanek: kinnitada 2020. aasta bilanss, tulemiaruanne ja tegevusaruanne.
Hääletamisel osales 29 häält. Üldkoosolek kinnitas bilansi, tulemiaruande ja tegevusaruande
järgnevalt: poolt 29, vastu 0, erapooletu 0.
Otsus: Võtta vastu TLSS 2020. aasta bilanss, kasumiaruanne ja tegevusaruanne.
4. Uue revisjonikomisjoni valimine
Kuna seltsi põhikirja kohaselt on revisjonikomisjon 1-3 liikmeline, siis tegi Valdeko Allik
ettepaneku Rita Mets’ale jätkata revisjonikomisjoni liikmena.
Hääletuse tulemus: poolt 29, vastu 0, erapooletu 0.
Otsus: Rita Mets valiti revisjonikomisjoni liikmeks.
5. Seltsi tegevussuundade tutvustamine ja arutelu
Valdeko Allik tutvustas seltsi uusi tegevussuundi. Vaadati üle uues põhikirjas kirjeldatud
eesmärgid, toimus arutelu ja osalejad olid nendega nõus.
6. Seltsi nime muutmine
Valdeko Allik pakkus seltsi uue nimena välja Eesti Loomaaia Sõbrad MTÜ.
Arutelu tulemusena täiendati nime ja lepiti kokku, et seltsi uus nimi on
Eesti Loomaaiasõprade Selts MTÜ
Hääletati järgmiselt: poolt 28, erapooletu 1.
Otsus: Seltsi uus nimi on Eesti Loomaaiasõprade Selts MTÜ
7. Seltsi põhikirja muutmine
Valdeko Allik tutvustas liikmetele seltsi põhikirja muudatusi. Uus põhikiri erineb vanast
peamiselt nime ja eesmärkide osas
Liikmed tegid ettepaneku täiendada põhikirja järgnevalt:
1) Lisada preambulasse seltsi nimetuse järele täiendus – edaspidi SELTS
2) Seltsi juriidiline aadress ei muutu
3) Täiendada punkti 2.1 alljärgnevalt:
SELTSI põhieesmärk on ühendada inimesi, kes soovivad:
 parandada väljaspool oma loomulikku elukeskkonda (nt loomaaed,
loomapark vm) elavate metsloomade elukeskkonda (elutingimusi);
Hääletuse tulemus: poolt 29, vastu 0, erapooletu 0.
Otsus: Võtta vastu SELTSi uus põhikiri koos täiendustega.
8. Erakorraline juhatuse valimine
21. novembril 2020.a. valitud juhatuse viiest liikmest on kolm inimest - Marko Maasik,
Veronika Padar ja Kersti Rodes - avaldanud soovi loobuda juhatuse liikmelisusest.
Valdeko Allik luges ette Veronika Padari kirja seltsi liikmetele.

Arutleti juhatuse liikmete arvu üle. Peeti mõistlikuks valida endise viieliikmelise juhatuse
asemel kolmeliikmeline juhatus.
Hääletuse tulemus: poolt 29, vastu 0, erapooletu 0.
Otsus: Järgmisel kahel aastal on seltsi juhatus kolmeliikmeline.
Lisaks Valdeko Allikule ja Helen Neevele pakuti välja juhatuse liikmeks Tiit Sillam.
Hääletuse tulemus: poolt 29, vastu 0, erapooletu 0.
Otsus: seltsi juhatuse liikmed on Valdeko Allik, Helen Neeve ja Tiit Sillam.
9. 2021. a. liikmemaksude määra kinnitamine.
Ettepanek: liikmemaksude määr 2022. aastal: 30 eurot, soodusmäär pensionäridele ja
üliõpilastele 15 eurot ja õpilastele (vanuses kuni 19 aastat) 7 eurot.
Otsus: Kinnitada TLSS liikmemaksude määr 2022. aastal: 30 eurot, soodusmäär
pensionäridele ja üliõpilastele 15 eurot ja õpilastele (vanuses kuni 19 aastat) 7 eurot.

Koosoleku juhataja:
Valdeko Allik
/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija:
Kersti Rodes
/allkirjastatud digitaalselt/

