MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse koosoleku protokoll Nr 4/2016
Aeg: 22. november 2016
Koht: Iru Ämma Maja
Osavõtjad: Helju Lukas, Art Kuum, Kristjan Leks ja Arno Kannike
Puudusid: Andres Juhannson ja Triin Krünberg
Koosolekut juhatas: A.Kannike
Koosolekut protokollis: H.Lukas
Päevakord:
1. Iru küla 2016 Jõulupüha tähistamisest- info Art
2. Klubi liikmemaksude laekumisest ja võlglastest seisuga
31.10.2016 ja liikmete väljaarvamisest - info Helju;
3. Spordirajatiste ning maja kasutuse eest tasumistest - info Helju;
4. Klubi 2017.a. tegevuskavast ja Vallavalitsusele esitatud
sihtfinantseerimise taotlusest– info Arno;
5. Iru küla 2,2 ha puhkeala korrastamisest ja plaanitavatest
arendustest – info Kristjan
6. Kohapeal tõstatavad küsimused.
6.1. Klubi sõprussidemete loomine
6.3. Klubi kalendri 2017 väljaandmine
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorras olevate küsimuse arutelu ja otsuste vastuvõtmine:
Päevakorra p.1. Iru küla 2016 Jõulupüha tähistamisest.
Art informeeris, et 18. detsembrile plaanitud Jõulude saabumise
tähistamine IV Advendi päeval on igati sobiv ja alguseks võiks olla kell
6 p.m. oodata on koos lastega ca 60 küla inimest. Palvuse osas ei ole
veel kindlat kokkulepet, sest Jõelähtme kirikuõpetajal on see päev
lisaks kirikus toimuvale jumalateenistusele ka isiklik tähtpäev. Ardil
on ka teine alternatiiv, millest teavitab meid eraldi. Samas on tal
kokkulepe ansambliga Annabre, kes on nõus tulema esinema. Neile
on aga vaja maksta € 100 eeskätt transpordi kuludeks. Arno lisas, et
saab korraldada Tallinna XXI Keskkooli VIII ja IX klassi tütarlaste (ca
12 -16 esinejat )tantsutrupi esinemise. Esinemine on tasuta, kuid hea
oleks kui korraldaksime nende linnast kohaletoomise ja
tagasiviimise. Selgus, et Art saab aidata oma bussiga ja loodame, et
Väino Haab aitab ka tema mitmekohalise sõidukiga.
Otsustati:
1.1. Osutada abi Külavanemale Iru külarahvale Jõulupeo
korraldamisel 18. detsembril 2016.a algusega kell 18 Iru Ämma
Majas.
1.2. Ansambli Annabre esinemisega seonduvad transpordikulud
summas € 100 tasub Iru Ämma Klubi.
1.3. Iru Ämma Klubi rahastab jookide ja suupistetega laua katmise.
Kulutuse suuruseks on kuni € 200, mille osas loodame, et MTÜ
Irulane tasub selle summa MTÜ Iru Ämma Klubile tagasi 2017.a.
Vallavalitsuse poolt eraldatavatest sihtfinantseerimise
vahenditest.
1.4. Võtta teadmiseks, et
1.4.1.
Art korraldab külarahva teavitamise ja annab välja ajalehe
„Irulase „ eraldi numbri.
1.4.2.
Arti lepib kokku ansambliga Annabre
1.4.3.
Tüdrukute tantsutrupi esinemise osas lepib kokku Arno ja
peab läbirääkimised Väino Haabiga transpordi osas.
Päevakorra p.2. Klubi liikmemaksude laekumisest ja võlglastest
seisuga 18.11.2016 ja liikmete väljaarvamisest - info Helju;

Helju informeeris olukorrast liikmemaksude tasumisel. Seisuga
18.11.2016 on liikmemaksud tasumata summas 174.16 eurot.
Võlglaste nimekiri on lisatud käesolevale protokollile. Selgituseks
lisas ta, et Hr Tigane teatas suusõnaliselt, et ei tasu ja küll siis mind
välja arvatakse. Hr Krjutskov ei ole tasunud liikmemaksu alates
2014.a. Samuti on liikmemaks tasumata alates 2014.a.Ellen Aun´al.
Suusõnaliselt on teatanud liikmelisusest loobumisest Ants Elb.
Vastavalt Klubi põhikirja p.3.4.1. ja p.3.7.4. võib juhatus välja arvata
võlgnikud Aldu Tigane ja Anatoli Krjutskov. Suusõnalise avalduse
alusel arvata välja Ants Elb. Samas on võlgnike nimekirjas olevate
Ellen Auna ja Endel Engma osas on vaja võtta arvesse nende soliidne
vanus ja nende kui pensionäride rahaline seisukord. Mõlemad on
asutajaliikmed ning pikki aastaid osalenud talgutel ning üritustel.
Arusaadavatel põhjustel ei ole nad osalenud kõikidel viimase kahe
aasta kõikidel üritustel. Seonduvalt eeltooduga tegi Arno
ettepaneku, omistada neile auliikme staatus, millega on nad
vabastatud liikmemaksust.
Seoses elukoha muutusega on esitanud avalduse liikmeskonnast
väljaastumise kohta Kertu Pellja.
Otsustati:
2.1. Omistada Ellen Aunale ja Andel Engmale klubi auliikme staatus,
millega nad vabastatakse alates 2016 aastast liikmemaksust.
2.2. Klubi Üldkoosolekul anda neile üle Auliikme tunnistus.
2.3. Raamatupidamisel saata välja teavitus alljärgnevate liikmete
väljaarvamise kohta: Aldo Tigane, Anatoli Krjutskov ja Ants Elb.
2.4. Liikmetele, kellel on tasumata ainult jooksva aasta liikmemaks,
saata veelkordne meeldetuletus.
2.5. Isikliku avalduse alusel arvata liikmete hulgast välja Kertu Pellja.
2.6. Eelpool p.2.3. nimetatud liikmetelt kahe nädala jooksul
nõusoleku saamise või vastuse mittesaamise korral arvata nad
liikmetest välja.
2. Spordirajatiste ning maja kasutuse eest tasumistest - info Helju;
Helju informeeris, et klubi majas alustas tegevust Kundalini Jooga
treeninggrupp.Jooga õpetaja on Shabad Atma Kaur/Tiina Pappel.

Osalustasuks on kursuste korraldaja määranud € 7 iga korra eest.
Osavõtjad on arvamusel, et osalustasu on liiga kõrge ning kui
osalustasu oleks väiksem,siis oleks soovijaid rohkem. Arvestades
seda, et Klubi ei maksusta korraldajat ruumide kasutuse eest ning
jooga treening on vajalik külaelanike tervisliku heaolu parandamiseks,
oli juhatus seisukohal, et liikmemaksu tuleks alandada € 5 kord.
Otsustati:
3.1. Helju teavitab kursuse korraldajat juhatuse ettepanekust
alandada kursuste osavõtu tasu € 5 kord:
3.2. Juhul kui kursuse korraldaja nõustub alandama tasu € 5 kord, siis
Klubi ei võta kursuse korraldajalt ruumi (maja ) üüri eest tasu.
4. Klubi 2017.a. tegevuskavast ja Vallavalitsusele esitatud
sihtfinantseerimise taotlusest– info Arno;
Arno informeeris Vallavalitsusele varem juhatusele tutvustatud
ürituste läbiviimise kavast, maja haldusega seonduvatest
kuludest ning lõplikest taotluses esitatud summadest.
Küsimus oli informatiivne.
5. Iru küla 2,2 ha puhkeala korrastamisest ja plaanitavatest
arendustest – info Kristjan
Kristjan informeeris tema poolt peetud eelläbirääkimistest
puhkeala lahenduse koostamisest maastikuarhitekti poolt.
Orienteeruvaks maksumuseks kujuneks kuni € 4000. Samas on
vaja Klubi poolt esitada nägemus, mida me soovime sellel
puhkealal välja ehitada?
Otustati:
5.1. Juhatusel kohtuda eraldi puhkealal ja arutada, mida kuhu
plaanida? Milliseid puhkamiseks ja tervisespordi harrastamiseks
sobivaid atraktsioone paigaldada? Kuidas kavandada matkarada,
millel saaks liikuda nii jalgrattal kui ka jalgsi Pirita jõeni? Kuhu ja
kuidas arendada supluskoht ja pikemas perspektiivis ka kerge
paadisadam?
5.2. Ringkäigu tulemusena koondada soovid lähteülesandeks ning
hiljemalt 22. detsembriks esitada maastikuarhitektile. Kuna
kõneisikuks arhitektiga suhtlemisel on Kristjan, siis palume temal olla
ka juhatuse tegevuse koordineerijaks ja vastutavaks täitjaks.
6. Kohapeal tõstatavad küsimused.

6.1. Klubi sõprussidemete loomine. Arno peatuse sellel põgusalt .
Juhatuse täiskoosseisu puudumisel lükati selle võimaluse arutelu
uude aastasse.
7. 6.3. Klubi kalendri 2017 väljaandmine.
Kohal olnud juhatuse liikmed olid arvamusel, et 2017 aastaks
kalendrit ette ei valmistata. Samas väljendati soovi anda välja Iru küla
ülevaatlik kalender 2018 seonduvalt Eesti Vabariigi 100.
sünniaastapäevaga.
Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Arno Kannike

Helju Lukas

