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Iru Ämma Klubi


MITTETULUNDUSÜHINGU IRU ÄMMA KLUBI KOOSOLEKU
                       PROTOKOLL  NR.1
Iru saun

28  . veebruar 2008 nr 



Algus kell 17.00, lõpp kell 18.20 





Juhatas:
Arno Kannike;
Protokollis:
Triin Krünberg;
Võtsid osa:
Art Kuum, Mihhail Timofejev, Tarmo Paldermaa, Ilse Paldermaa, Kristjan Leks, Ken Viidas, Toomas Udu, Anatoli Krjutskov, Ljudmilla Kaska, Endel Engman, Aldu Tigane, Jüri Hunt, Aivar Mõttus, Evi Mittal, Ellen Aun, Elo Kuum, Mati Pärnamägi, Vello Paldermaa, Haide Pärnamägi, Ansis Klasmanis, Voldemar Umbleja;
Puudusid:
Andres Johannson, Jaan Mark;
Kutsutud: 
Elvi Kork.

PÄEVAKORD:

	Äriregistrile esitatava avalduse koostamine ja kõikide asutajaliikmete poolt allkirjastamine;

MTÜ asutajaliikmete allkirjade tõendamine;
MTÜ "Iru Ämma Klubi" juhatuse valimine;
MTÜ “Iru Ämma Klubi” revidendi valimine;
MTÜ “Iru Ämma Klubi” raamatupidaja valimine;
Muud kohapeal tõstetavad küsimused.


MTÜ asutajaliikmete allkirjade tõendamine- Helvi Kork.

Kõik koosolekul osalenud MTÜ „Iru Ämma Klubi” asutajaliikmed allkirjastasid MTÜ “Iru Ämma Klubi” Asutamislepingu ja Põhikirja. Allkirjaõigsused tõendas Jõelähtme Vallasekretär Helvi Kork. hr Jaan Marki ja hr Andres Johannsoni allkirjad tõendatakse vallasekretäri pr. Helvi Korgi poolt eraldi.

Äriregistrile esitatava Avalduse koostamine ja kõikide asutajaliikmete poolt allkirjastamine- Helvi Kork

Kõik koosolekul osalenud MTÜ „Iru Ämma Klubi” asutajaliikmed andsid avaldusele allkirja.
Hr Jaan Marki ja hr Andres Johannsoni allkirjad võetakse vallasekretär pr Helvi Korgi poolt eraldi.

MTÜ "Iru Ämma Klubi" juhatuse valimine.

KUULATI ÄRA:

Arno Kannike tegi ettepaneku valida 7 juhatuse liiget.
Ühiselt pakuti välja: 
	Art Kuum

Mati Pärnamägi
Aivar Mõttus
Toomas Udu
Arno Kannike
Jaan Mark
Triin Krünberg
HÄÄLETATI nimekirja alusel: 

	Poolt – kõik koosolekul osalejad olid poolt

Vastu –  ei olnud 
Erapooletuid –  ei olnud

OTSUSTATI:

Kinnitada 7-liikmeline MTÜ „Iru Ämma Klubi” juhatus koosseisus:
	Art Kuum

Mati Pärnamägi
Aivar Mõttus
Toomas Udu
Arno Kannike
Jaan Mark
Triin Krünberg

MTÜ “Iru Ämma Klubi” revidendi valimine.

KUULATI ÄRA:

Tehti ettepanek Tarmo Paldermaa valida MTÜ „Iru Ämma Klubi” revidendiks.

HÄÄLETATI:

	Poolt – kõik koosolekul osalejad olid poolt
	Vastu –  ei olnud

Erapooletuid –  ei olnud

OTSUSTATI:

Kinnitada Tarmo Paldermaa MTÜ „Iru Ämma Klubi” revidendiks.

MTÜ “Iru Ämma Klubi” raamatupidaja valimine valimine.

Teha ettepanek Helju Lukasele hakata MTÜ „Iru Ämma Klubi“ raamatupidajaks.

OTSUSTATI:

Alustada läbirääkimisi Helju Lukasega.


Muud kohapeal tõstetavad küsimused:

KUULATI ÄRA:

Ljudmilla Kaska andis ülevaate bussipeatuste paviljonidest ja nende hetkeseisust. Andis lootust, et sügiseks on Narva maantee – Pärnamäe tee – Linnuse tee ristmikul asi lahendatud. Lahendust ei ole Vana- Narva maanteel asuva bussipeatuse paviljoni paigaldus, kuna peatus asub Viimsi valla territooriumil.
Ljudmilla Kaska andis veel teada, et asfalteerimata Ämma tee osa on Nurmevälja detailplaneeringuga pandud arendaja kohustuseks ja see on juba menetluses.

KÜSIMUSED JA ETTEPANEKUD:

Arno Kannike tegi ettepaneku, et Linnuse teelt oleks Irusse sissesõit ja Põllu teelt väljasõit ning et tuleks teha ettepanek Narva mnt. – Vana Narva maanee peateeks muuta.
Ettepanekuid oli ka Vana – Narva maanteelt parempöördena sissesõidu korraldamine  Ämma tee pikenduseks olevale Aloe teele, edasi juba Ämma teele ja sealt kodudesse! Selle kraavi kinniajamise ja kõva katte paigaldamisega väheneks tunduvalt Linnuse tee koormus ning säilitades seal kahesuunalise liikluse muutuks see ohutumaks? 
Aldu Tigane tegi ettepaneku ühistööna korrastada Linnuse tee kurvid.
Miks on väike lõik Narva mnt 70 km/h ja mitte 50 km/h? Võiks ühtlustada? 
Ämma teel sõidetakse väga suure kiirusega. Mida ette võtta? Tehti ettepanek panna „lamavad politseinikud“, mis tuleb aga eelnevalt kooskõlastada Maanteeametiga. Panna üles märgid, et Irus on tegemist ühetasandiliste ristmikega.
Art Kuum tegi ettepaneku koguda kõikide liikmete e-posti aadressid. Aadresside kogumiseks esitas Arno K. nimekirja, millele igaüks sai kirjutada oma e-maili aadressi.  Koondi paneb kokku Arno K. ja saadab kõigile, kellel on aadress. 
Mati Pärnamägi rääkis võimalustest kuidas arendada Iru küla seltsielu (näit vanasti, möödunud sajandi 80- ndatel oli suure osalusega Jaanituled jmt)
Info liikumine on puudulik – info ei jõua kõigi külaelanikeni, kusjuures lisaks sellele on ka  keeleprobleem jne.
Liikvel on arvamus, et prügikonteinerid võiks panna pumbajaama juurde. Tuleb aga kindlaks teha, kellele kuulub see maa-ala? Teiseks peab juhinduma seadusandlusest, millega on sätestatud pumbajaama sanitaartsoon ning kas sinna saab plaanida jäätmekonteinerite asukoha?
Kevadise suurpuhastuse ajal peaks olema rohkem prügikonteinereid, muidu saavad kohe täis ja enamus prügi jääb ikkagi viimata.
Kas on olemas ka küla kiik? Selgus, et see paigaldati 90-ndate lõpus külaplatsile, kuid peagi see lõhuti ning alles on ainult postid.
Tenniseplats vajab suuremat korrastamist. Arno Kannike lisas, et korrastada tuleb ka laste mänguplats, seda eeskätt pinnase tasandamise osas, samuti mänguriistade vahetus ümbruses, et oleks kõva pinnas. Kogu lastemängu plats tuleks ümbritseda madala puutarandiga. 

Küsimuste osas otsuseid vastu ei võetud, need ja eelmise Eestseisuse poolt vallale saadetud küsimused võetakse aluseks MTÜ “Iru Ämma Klubi” tegevuskava koostamisel. Valla pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks pöördutakse vallavalitsuse poole.






Arno Kannike
Koosoleku juhataja




Triin Krünberg
Protokollija


