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Algus: 15:30
Lõpp: 16:45
Asukoht: Eesti Maaülikooli Tehnikamaja, F.R. Kreutzwaldi 56/1, 51014 Tartu
Osalejad: 33 liiget, 7 volitust, 3 külalist.
Osalejate nimekiri on lisatud protokolli lõppu.
Päevakord:
•
•
•
•

EETELi koosoleku avamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine – Juhatuse
esimees Kristo Reinhold.
Ülevaade EETELi tegevusest 2016.aastal ja 2017.aasta esimestel kuudel ning vaade
eelolevatele tegevustele – tegevjuht, juhatuse aseesimees Märt Viileberg
EETELi majandusaasta 2016 aruande ja audiitori järeldusotsuse tutvustus. Aruande
kinnitamine - tegevjuht, juhatuse aseesimees Märt Viileberg
Sõnavõtud, koosoleku lõpetamine.

Koosoleku avamine
Koosoleku juhataja valimine. Kristo Reinhold tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks
Markel Puusep. Ettepanek kinnitati ühehäälselt, 40 poolt.
Kristo Reinhold tegi ettepaneku valida protokollijaks Mariann Aigro – Elero AS. Ettepanek
kinnitati ühehäälselt, 40 poolt,
Päevakorra kinnitamine.
Päevakord kinnitati ühehäälselt, 40 poolt.
Juhatuse aruanne
Aruande esitas tegevjuht, juhatuse aseesimees Märt Viileberg.
Aruande kokkuvõte on lisatud protokolli lõppu.
Majandusaasta 2016 aruanne
Märt Viileberg tutvustas bilanssi, kasumiaruannet.
Tutvustus on lisatud protokolli lõppu.
Loeti ette audiitori arvamuse kokkuvõte. Majandusaasta aruanne pandi kinnitamiseks
hääletusele. Majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt, 40 poolt.

Sõnavõtud
Küsimus: III tasandi kutsestandard kaotab kehtivuse, kas on pikendatud või on uudiseid
kutsekojalt?
Vastus: Õigusi sai pikendada, ettevalmistused käivad.
Küsimus: Liitu kuuludes ei tunne liige, et tema ettevõtte huvid oleksid rohkem kaitstud kui
konkureerivate ettevõtete huvid, kes liitu ei kuulu ja liikmemaksu ei maksa.
Vastus: (M.Puusep) Märt Viileberg valiti juhiks alles septembris 2016. Septembrist alates on
toimunud palju muudatusi. Sellele eelnev aasta oli sisuliselt administratiivne tegevus ja
puudusid olulisemad arengud. EETEL üldises plaanis on andnud liikmetele kindluse, et me ei
ole üksi, eriti suurtellijate ees ning vaidluste või ülekohtu eest saame koos välja astuda.
Maksuametiga suhtlemine on toonud kaasa palgatõusu, ehk ümbrikupalkade vähenemise.
Elektrilevi tehnilised lahendused muutusid EETELi kaasabil ratsionaalsemaks, mis tõi ka
rohkem tööd turule.
Lisaks arvamus: Hulgimüügi osa EETELis on senini ise kahjuks olnud pigem passiivne.
Koosoleku lõpetamine
Märkusi koosoleku läbiviimise kohta ei olnud.
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