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Eesti Afaasialiidu üldkoosolek 

1. Juunil 2017 kella 13 – 16-ni Pesarimajas 

 

Päevakord 

1. 2016 tegevusaruanne 

2016 finantsaruanne  

2. Kinnisvaratehingud ja esindaja volitamine kinnisvara tehinguteks 

3. Juhatus, asendusliikme valimine (kui koosolek otsustab valida) 

4. 2017 aasta plaanide tutvustamine 

5. Vaba sõna! Üleskerkinud küsimused. 

6. Muljeid Rehabilitatsiooniasutustega tutvumise reisilt Saksamaale, Katrin (Astangu) 

Hooaja lõpetamine, grillima! 

 

Üldkoosoleku protokoll: 

Koosoleku juhatajaks valitakse ühehäälselt Külli, Protokollijateks Aade ja Raili.  

Informatsioon:  

Päevakorra väliselt teatab Külli lahkunud juhatuse ja Afaasialiidu tavaliikmetest. 

Leinaseisakuga mälestatakse Kustat, Lead ja hiljuti lahkunud Ronaldit. 

 Rakvere ühingul on uus juht, Helen Kukk. Tiiu Mähar ja seejärel ka Marge õun loobusid 

ühingu juhtimisest.  
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1. 2016 aasta aruanne   Külli tutvustab tegevusi, mis toimusid 2016 aasta jooksul Vt 

lisas aruande presentatsioon. Finantsaruanne tugineb raamatupidaja andmetele, mis 

on ühtlasi  Majandusaasta aruandesse sisestatud ning samad andmed on ka Meritis. 

Pikemalt annab Külli ülevaate tegevustest sh käimasolevast KÜSK-i projektis, mis on  

jätkumas ka 2017 aasta jooksul. Kuna raamatupidaja ei osale üldkoosolekul, 

tutvustab Külli ka 2016 aasta finatstegevust ja seisu. 

Otsus: hinnata juhatuse tegevus hindega HEA ja võtta aruanne vastu. Esitada 

Majandusaasta aruanne . 

 

2 . Kinnisvaratehingud 

Külli tutvustab koosolekul osalejatele hetkeseisu kinnisvaratehingutes. Huvi majade 

vastu oli elav, vaatamas  käisid mitmed huvilised. Vaheldumisi tunti huvi mõlema 

maja vastu. Konkreetne tehing sai alguse aga Punga maja müügiks. Sõlmitud on 

broneerimisleping. 

Külli küsib koosoleku nõusolekut kinnisvara tehingu läbiviimiseks, sest põhikirja 

kohaselt on Afaasialiidu  kinnisvaratehinguteks tarvis üldkoosoleku otsust. 

Otsus: Üldkoosolek otsustas volitada Punga 18 maja kinnisvaratehingut läbi viima 

Afaasialiidu juhatuse esimehe, Külli Roht’i. Poolt hääletasid kõik koosolekul viibinud 

liikme. Vastu ega erapooletu ei olnud keegi. 

2. Juhatuse nõukoja asendusliikmete valimine. Ettepanekud: Aivo seab ise üles enda 

kandidatuuri. Külli paneb ette valida Esta Iter. 

Otsus: ühehäälselt valitakse Eesti Afaasialiidu nõukoju uuteks liikmeteks Aivo Reiner 

ja Esta Iter. Vastu ega erapooletu ei ole keegi. 
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3. Jooksvad küsimused: Suvepäevade korraldamise soovi ei ole seni keegi avaldanud. 

Suvi on käes, seega suvepäevi enam korraldada ei jõuakski. Võimalusel korraldame 

ürituse sügisel.  

Lembit Lill, Novapinuse esindaja on näidanud initsiatiivi toetada oma tegevusega 

Pesarimaja. Otsida üles Lembit ja uurida, kas tema initsiatiiv on veel jõus.  

Külli tutvustab uut ühingu liiget ja vabatahtlikku:  Kaja Martinsoni.. 

4. Külalisena esineb Katrin Tomberg, Astangu Kutserehabilitatsiooni 

peaajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooniprogrammi „tahan tööle“ juht. Ta räägib 

tutvumisreisist Saksamaa rehabilitatsiooniasutustesse. Järgneb elav küsimuste-

vastuste voor ja arutelu meie ning Saksamaa rehabilitatsiooniteenuste kohta. 

Koosolek lõpeb kell 14.30 

 

Algab grillilõuna ja meelelahutuslik koosviibimine. 

 

 

 

 


