MTÜ Valgma Külaseltsi üldkoosolek
22. aprill 2018 kell 16.00 Valgma külaplatsil
Kohal 28 liikmest 21 ja 4 volitusega.
Koosolekut juhatas Andres Kivilaid
Protokollis Siiri Muru, täiendas Tuuli Klementa
Koosoleku päevakord:
1. Maailmavaate hääletamine - Tuuli või Andrese nägemus külaseltsi arengust.
2. PRIA projektide arutamine. Rahaliste vahendite võimalikult täpne kasutus.
3.Muudatused ja täiendused Valgma Külaseltsi Põhimäärusesse. Juhatuse liikmete õigused ja
kohustused. Samuti ära määrata samade ametikohtade rahaliste vahendite kasutamise limiidid.
Tuleb loetleda tegevused, mis on juhatuse otsustada ja mis üldkoosoleku otsustada.
4. Liikmemaksu tasumise täpne ajaline kord.
5. Külaseltsi pressiesindaja/avalike suhete inimese ametikoha moodustamine. Amet
määratakse üldkoosoleku otsusega.
6.Raamatupidaja ametikoha täitmine
7. KOP-i projekti arutelu. Kuni 2.maini on avatud KOP-i toetuste voor. Võimalik kirjutada 2
projekti - omaosalus 10%.
8. Talgupäeva korraldamine
9. Arvame välja seltsi liikmed, kes avaldasid soovi külaseltsi astumiseks eelmisel aastal, kuid
siiani ei ole 2017 a. liikmemaksu tasunud.

1. Seltsi esimees Andres Kivilaid avas koosoleku. Tuues välja külaseltsis tekkinud usalduse
probleemid ja teineteise mittemõistmise, esitas Andres kirjaliku tagasiastumise avalduse
juhatuse esimehe kohalt jäädes lihtliikmeks. Kuna Tuuli ja Kristel soovisid siiski selgitust,
miks Andres on neid süüdistanud külakiige projekti puhul omakasupüüdlikuses, siis tekkis
sõnavahetus Andrese ja Tuuli ning Kristeli vahel. Seltsi liikmete poolt tuli arvamusi,et nii
ei ole koosolekut võimalik edasi arendada.
Tagasiastumis palve esitasid kirjalikult ka juhatuse liikmed Kalev Roosipuu ja Siiri Muru
Tuuli esitas ettepaneku hääletada, kas külaseltsi liikmed soovivad jätkata külaseltsi
tegevustega. Poolt olid kõik seltsi liikmed.
Valiti kolm uut juhatuse liiget
Marje Saldre, Tarmo Olup, Rain Piirsalu,
jätkavad Tuuli Klementa ja Kristel Eidemann.

2. Üldkogu otsustas, et juhatuse liige ei saa ainuüksinda tegutseda, vaid juhatuse otsusega,
mis oli ka enne põhimääruses sätestatud.
3. Seltist väljaastumise palve esitasid Kristi Kivilaid ja Karin Vaks. Seltsi liikmest arvati
välja Raili Öpik, omal soovil.
4. Esitati juhatusele uute liikmete sisseastumise avaldused.
5. Esitati seltsiliikmete poolt küsimusi
E. Põder- mis on seltsiesimehe ja külavanema vahe?
Vastas Andres Kivilaid:
Seltsiesimees tegutseb külas ning külavanem on käepikendus omavalitsusega.
R.Muru- kuidas suhtub küla Paide linnavalitsuse liikme ja piirkonnajuhi tegevusse
sisenedes ilma loata erakinnistule, kelle kinnistule minnakse järgmisena, kus on
tagatud külaelanike kodude turvalisus?
Vastas Andres Kivilaid
Selle küsimusega tegeleme külakoosolekul.
6. Talgupäev 29.aprillil kell 11.00 korraldatakse kahes kohas- külaplatsil ja Võsa kurvis.
7. Uus juhatus kutsub üldkoosoleku kokku nädala jooksul ütles Tuuli Klementa. Lepiti
kokku, et uus üldkoosolek MTÜ Valgma Külaseltsi põhikirja muudatusteks kutsutakse
kokku lühema etteteatamise ajaga kui 7 päeva.
Marje Saldre tegi ettepaneku koosoleku ülejäänud punktidega minna edasi järgmisel
koosolekul.

