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17.06.14 seisuga on Lääne-Harju Koostöökogus 75 liiget, koosolekul osales 15 liiget
Osavõtjate nimekiri lisatud
Koosoleku juhatajaks kinnitati LHKK juhatuse liige Rafael Milerman ja protokollijaks
Annika Jõks.
Kinnitati järgmine päevakord:
1. Põhikirja muudatuste kinnitamine
Ettepanek: Põhikirja muudatused käsitleda muudetavate punktide kaupa.
1.1. PK punkt 5. Liikmete õigused ja kohustused
Ettepanek: Lisada punkt 5.2.4. teatama viivitamatult liikmeks astumise kirjalikus
avalduses esitatud postiaadressi ja kontaktandmete (e-posti aadress, telefon)
muutumisest.
Põhikiri lisatud protokollile
Hääletus: 15 poolt, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud
Otsus: lisada põhikirja punkt 5.2.4
1.2. PK punkt 6. Üldkoosolek
Ettepanek: a) Muuta punkti 6.2.8: praegune sõnastus: „aasta aruanne“, uus
sõnastus: „majandusaasta aruanne“
b) Muuta punkti 6.2.10: praegune sõnastus: „ühingu strateegiadokumentide
kinnitamine“ uus sõnastus: „kohaliku arengu strateegia ja strateegia rakenduskava
kinnitamine
c) Täiendada punkti 6.5: „Teade loetakse edastatuks saadetuna liikmeksastumise
avalduses esitatud e-posti aadressile või vastavalt käesoleva põhikirja punktile 5.2.4
muudetud e-posti aadressile. Postiaadressile saadetakse teade ainult e-posti
aadressi puudumisel.
d) Täiendada punkti 6.5: „Teade loetakse edastatuks saadetuna kehtivale e-posti
aadressile. Postiaadressile saadetakse teade ainult e-posti aadressi puudumisel.
Hääletus: 15 poolt, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud
Otsus: muuta põhikirja punktid 6.2.8 ja 6.2.10, täiendada punkti 6.5
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1.3. PK punkt 6 Üldkoosolek
Ettepanek: Muuta punkt 6.9
LHKK liige, kelle esindaja ei osale üldkoosolekul, omab õigust volikirjaga volitada
oma organisatsiooni teist esindajat enda eest hääletama. LHKK liikme esindaja peab
tõendama oma volitust üldkoosolekul osalemiseks kirjalikus vormis volikirjaga.
Volikirjad või nende ärakirjad tuleb lisada edaspidi üldkoosoleku protokollile.
Kohaliku tegevusgrupi üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme
esindajana. Kohaliku tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada
teise liikme esindajana.
Hääletus: 12 poolt, 2 vastu, üks liige ei osalenud hääletamises
Otsus: muuta põhikirja punkt 6.9

1.4. PK punkt 7. Juhatus
Ettepanek: Muuta punkti 7.1: praegune sõnastus: „ Lääne-Harju koostöökogu
juhtimiseks valitakse 12 - 15 liikmeline juhatus.“, uus sõnastus: „ Lääne-Harju
koostöökogu juhtimiseks valitakse 15 liikmeline juhatus
Hääletus: 13 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu
Otsus: muuta põhikirja punkt 7.1
1.5. PK punkt 7. Juhatus
Ettepanek: Muuta punkti 7.7.6: praegune sõnastus „tegevjuhi tööle võtmine, talle
tööülesannete ja töötasu määramine ning volituste andmine;“ uus sõnastus
„tegevjuhi ja töötajate tööle võtmine, neile tööülesannete ja töötasu määramine ning
volituste andmine;
Hääletus: 15 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsus: muuta põhikirja punkt 7.7.6
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