MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse koosoleku protokoll Nr 070516/2016

Aeg: 7. mai 2016, algusega kell 9:30
Koht: Iru Ämma Maja
Osavõtjad: Helju Lukas, Haili Loide, Kristjan Leks ja Arno Kannike.
Telefoni ja e-maili teel osalesid ka Triin Krünberg ja Andres
Johannson
Koosolekut juhatas A.Kannike
Protokollis:
H. Lukas
Päevakord:
1. Uute liikme Viktor Guzun vastuvõtt ja Birget Kloostri Klubist
väljaastumise avalduse läbivaatamine.
2. Külaplatsi ja maja kasutusest
3. Iru Ämma Klubile Jõelähtme vallavalitsuse poolt tasuta
kasutamiseks antud Iru küla puhkeala Ämma tee 20B,
22 600,11 m² maa-alal plaanitavate tegevuste arutelu.
4. Kohapeal tõstatatavad küsimused.
Päevakorras olevate küsimuse arutelu ja otsuste vastuvõtmine.
P.1. Arno tutvustas Viktor Guzuni, kes oli esitanud avalduse Klubi
liikmeks astumiseks. Viktor Guzyn on Moldova Vabariigi endine
suursaadik Eestis, kelle kaasabil on Põhja- Harju Koostöökogu loonud
head suhted Moldova maaelu arengute institutsioonidega. Arno

tutvustas Iru Ämma majas toimunud rahvusvahelisel seminaril Türgi
ja Moldova maaelu arendajatele, millised on Leader programmi
võimalused ning andis ülevaate Iru küla investeeringutest.Viktor
tundis kohe huvi tenniseväljaku kasutuse võimaluste kohta. Ta elab
Pirita- Kosel ja on tenniseharrastaja.
Helju informeeris Birget Kloostri pöördumistest ja tema avaldusest.
Põhiliseks motiiviks klubi liikmelisusest lahkumiseks on tema sõnul
ajapuudus.Järgnes arutelu, milles toodi esile Birgeti head tegevust
laste käsitööringi juhendamisel. Helju informeeris, et Birget tasus ka
2016.a. liikmemaksu ära.
Otsustati: 1.1. Võtta Viktor Guzun klubi liikmeks
1.2. Peatada Birget Klooster klubi liikmelisus. Juhul kui ta esitab
avalduse jätkata Klubi liikmena, siis vabastada teda esimesel
liikmelisuse taastamise aastal liikmemaksust.
1.3. Heljul saata mõlemale vastavasisuline teave ning Hr V.Guzunile
aasta maksu arve.
2.Külaplatsi ja maja kasutusest
Arno informeeris, et eelmise juhatuse üks otsustest oli kinnitada teda
klubi auliikmel ja sellega võimaldada temal kui klubi auliikmel
kasutada nii maja kui ka tenniseväljakut tasuta. Samaaegselt saavad
tasuta kasutuse võimaluse ka need, kes temaga koos maja ja/või
spordiplatsi kasutavad. Viimast eeskätt seetõttu, et ta saaks tennist
mängida temast tugevamate tennisistidega. Tennise hooajal kasutab
Arno tenniseväljakut 2 korda nädalas, sellel hooajal igal teisipäeval ja
neljapäeval kella 17:30 kuni 19.
Otsustati: 2.1. Arvestades Arno Kannike panust MTÜ Iru Ämma
Klubi multifunktsionaalse spordiväljaku, laste mängu- ja
liikluslinnaku ning Iru Ämma Maja rajamisel, tema poolt koostatud
rahastamisprojektide koostamisega ning tegelikku ehituslike tööde
juhtimisel, samuti Klubi ürituste korraladamisel, kinnitada ta MTÜ Iru
Ämma Klubi auliikmeks;
2.2. Võimaldada A.Kannikesel jätkuvalt ja tähtajatult tasuta kasutada
spordiväljakut ja Iru Ämma Maja.
P.3. Iru Ämma Klubile Jõelähtme vallavalitsuse poolt tasuta
kasutamiseks antud Iru küla puhkeala Ämma tee 20B, 22 600,11 m²
maa-alal plaanitavate tegevuste arutelu.

Arno informeeris tegevusest, millega Klubi sai Iru küla puhkeala 10.
aastaks tasuta kasutusse, mis on kirjas meie küla ajalehes „Irulane“
Võttes teadmiseks, et A.Kannike esitas Leader programmi
ühistaotluse koos partneri Lubja Külaseltsiga festivalide
korraldamiseks Irus Iru Ämma tunnustamiseks ja Lubja külaseltsi
poolt vanarahva kommete kohaselt Vastlapäeva ürituste ja festivali
korraldamiseks.
Otsustati:
3.1.Tellida Ämma tee 20b maaüksusel loodusliku pargi-,
terviseradade-, Pirita jõeäärsete kaldarajatiste- ja paadisilla ehitiste
püstitamiseks maastikuarhitektidelt projekt.
3.2. Kasutada selleks KOP sügisvooru ning esitada sinna Klubi poolt
taotlus projekti rahastamiseks
3.3. Näha ette Leader programmi 2017.a. taotlusvooru projektitoetuse
taotluse esitamist p.3.1. toodud tegevusteks.
3. Kohapeal küsimusi ei tõstatud.
Koosoleku juhataja…………………………………..A.Kannike
Protokollija: …………………………………………H.Lukas

