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1. Invaru OÜ osaluse kajastamisest ELILi bilansis
A. Heinaste: 2015.a aastaaruande audit on tehtud ja lõpetatud. Digitaalselt minu ning kõigi juhatuse liikmete poolt
allkirjastatud ning valmis üldkoosolekule esitamiseks.
Selgituseks: ELIL bilansi mahust 86 % on investeering Invarusse. Küsimus arutamiseks juhatusele, kuidas seda
investeeringut järgnevate aastate jooksul ELIL bilansis kajastada? Põhimõte on arvestusmeetodi valikus.
Valikuid on kaks:
a) kajastada soetamismaksumuses
b) kapitaliosaluse meetodil, nagu seni. Saadud finantsinvesteeringud 340 961 € on raamatupidamislik summa, mis
on põhimõtteliselt liidu mittelikviidne ehk külmutatud vara.
Invaru OÜ 27 tegevusaasta jooksul on liit saanud dividenditulu kolm korda. Viimase kolme aasta jooksul pole
osaühing dividende jaotanud, vaid suunanud need tegevuse laiendamiseks ehk reinvesteeringuteks.
Meenutuseks: soetamismaksumus 1988 aasta arvestuse järgi oli 10 rubla ehk 1 €
Juhatus leidis:
- tuleb muuta arvestusmeetodit, mis annaks osalusest tõese pildi.
- juhatuse esimehel I. Tarandil oleks vajalik kohtuda Invaru OÜ osanikega ja leida dividendide maksmiseks mõlemaid
pooli rahuldav lahendus.
OTSUSTATI: Kaaluda aastast 2016 ELILi osaluse kajastamist soetusmaksumuse meetodil.
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2. Märtsi 2016 protokolli kinnitamine
Protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste tegemiseks.
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada märtsikuu juhatuse koosoleku protokoll.
3. Läänemaa IÜ tänuüritus 27.05.16, ELILi rahalise toetuse suurus
Varasema juhatuse otsuse alusel ELIL toetab oma liikmesühingute tänuüritusi 500 € ulatuses, toetuste summa on
ELIL eelarvesse planeeritud. On vaja juhatuse otsust Läänemaa IÜ tänuürituse toetamise suuruse kohta ja NB!
juhatuse liikmetel anda 10.maiks teada osavõtusoovist Läänemaa IÜ tänuüritusest.
OTSUSTATI: toetada Läänemaa IÜ tänuüritust 500 euroga.
4. Tänuüritusest 29.04.2016
2015 aasta ELIL tänumeenete saajate täpsustamise käigus oli muudatusi. M. Aitsami nimelise stipendiumi asutajaid
oli neli: SA TTÜ Arengufond, AS Harju Elekter, AS Silberauto ja Telia Eesti AS. Otsustati tänada kõiki nelja asutajaliiget
meenetega. Muutus Aasta Tööandja ja lisandus negatiivse näitajana Hapu Õun. Tänuürituse tervituskülalistele on
kutsed saadetud. Paneeldiskussiooni osalejad on teada ja sellele suurema tähelepanu saamiseks paneb tegevjuht
pikema sisuseletuse ELIL listi. Tänuürituse juhatab sisse Indrek Tarand ja edasi modereerib üritust Märt Treial.
OTSUSTATI: tänada ELIL 2015 tänumeenega 10 heategijat ja negatiivse näitena välja anda Hapu Õun Paide
Linnavalitsusele Paide turu eest.
LISA 2 Aasta Tegu 2015 meenete saajad
5. Üldkoosoleku ajakava ja 2016 eelarve kinnitamine
Juhatus tutvus üldkogu ajakava ja 2016 eelarve projektiga. Ajakava esimeses pooles tutvustab tegevjuht 2015. aasta
tegevusaruannet ja raamatupidaja 2015. aasta finantsaruannet. Päeva teises pooles tutvustatakse lähemalt 2016
aasta tegevuskava ja eelarvet.
OTSUSTATI: kinnitada ELIL 29.04.16 üldkoosoleku ajakava ja 2016 aasta eelarve projekt.
LISA 3 ELIL üldkoosoleku 29.04.2016 ajakava
LISA 4 ELIL eelarve 2016 projekt
6. MTÜ Helpifici tutvustamine
Helpifik on veebipõhine platvorm, kuhu pannakse üles erivajadustega inimeste abivajadused ja inimesed, kes
soovivad neid abistada. Eesmärk on viia kaks osapoolt kokku. Pärast üldkoosolekut saab soovi korral sealsamas
veebiplatvormiga kohe liituda. Jüri Lehtmets tegi ettepaneku tutvustada Helpifici tegevust üldkoosolekul. Nõusoleku
Helpifici kasutamis- ja liitumisvõimaluste tutvustamiseks andis ELIL vabatahtlik, Helpifici üks asutajaliige Annika
Amenberg.
OTSUSTATI: Tutvustada MTÜ Helpifici tegevust üldkoosolekul.
7. Kodulehest
A. Lõoke: ELIL koduleht on vananenud, uut informatsiooni on raske leida. Kodulehel on pakutava sisu ülevaatlikkus ja
lihtne informatsiooni kättesaadavus oluline, mis peab vastama tänapäeva nõuetele. Moodustatakse töögrupp,
kuhu kuuluvad digiajastu nooremad liikmed Tom Rüütel, Jüri Lehtmets ja viimasel juhatuse koosolekul osalenud
Valev Mägi.
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OTSUSTATI: töögrupi liikmed otsivad kaasaja nõuetele vastava kodulehe näidise ja esitavad ettepaneku ELILi veebi
kaasajastamiseks järgmiseks juhatuse koosolekuks.

Järgmine juhatuse koosolek toimub J. Lehtmetsa ettepanekul Lelles 14. 05. 2016

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Hedi Gehrke
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