
ERRS üldkogu protokoll 
 

19. juuni 2020 

J. Vilmsi 55 

 

Algus kell 15:00, lõpp kell 15:30 

 

 

Läbiviija: Agne Kurrikoff-Herman 
Protokollija: Kadri Karin 
Hääli loeb: Erika Põlendik 
Kohal: 7 inimest saalis ja 36 inimest zoomi kaudu 
 
Avasõnad (Kalev Järvela, juhatuse esimees) 
 
Tervitus, tulenevalt olukorrast toimub seekord koosolek teisiti ja kuigi seadusest tulenevalt 
võib selle lükata hilisemaks, siis kuna meil on vaja kinnitada eelmise aasta aruannet, ei ole selle 
edasilükkamine mõistlik. 
Üks suuri eesmärke on palgatoetuse teema ja seoses sellega toimus koos Eesti kooriühinguga 
kohtumine kultuuriministri, härra Tõnis Lukasega ja osales ka Tallinna linnapea, härra Mihhail 
Kõlvart. Kohtumine toimus 10. juunil Eesti Rahvusraamatukogus, kus hr Lukas kinnitas, et 
koorijuhtide ja tantsuõpetajate palgaküsimus on tema prioriteet nr 1. Ka hr Kõlvart leidis, et 
laulu- ja tantsupidu on vaja linnapoolt igakülgselt toetada. 
Vaadates numbreid siis interneti teel on ühendatud 40 liiget, kohapeal Eesti Rahvakultuuri 
Keskuse saalis on 7 inimest, kokku 47 inimest pluss volitused.  Põhikirjast tulenevalt on 
koosolek otsusutusvõimeline, kui meid on kohal 1/5 ehk 20%. Liikmeid on ERRSil hetkeseisuga 
199 seega kvoorumiks on vaja 40 inimest, mis on meil olemas. 
Teen ettepaneku koosoleku juhatajaks määrata Agne Kurrikoff-Hermani ja protokollijaks Kadri 
Karini, kas on teisi ettepanekuid? Kui 10 sek keegi ei tee häält loen selle ettepaneku 
vastuvõetuks. 
Ettepanek võeti vastu.  
 
Üldkogu läbiviija Agne Kurrikoff-Herman luges ette päevakorra punktid ja üldkogu kinnitas 
need. 
 
HÄÄLETAMINE: 
Poolt: 12 häält kohapeal, 36 häält zoomis ning 3 häält zoomi Chatis. 
Vastu: 0 häält 
Hääletamata: 1 inimene 
 
Päevakord: 
 
1) ERRSi Majandusaasta aruande ja tegevuskava täitmise 2019 kinnitamine 
2) Muud teemad 
 
 
Edasi sõna ERRSi direktorile, Mari-Liis Öpikule, kes tutvustab majandusaasta aruannet ja 
tegevuskava täitmist (Lisad 1 ja 2) 



 
 
1 Majandusaasta aruande ja tegevuskava täitmine 2019 kinnitamine 
 
KUULATI 
 
ERRSi 2019.a tegevus- ja finantsaruannet esitles ja kommenteeris ERRSi direktor Mari-Liis 
Öpik. 
Materjalid olid liikmetele eelnevalt saadetud e-maili teel (Lisad 2 ja 4) 
Koosoleku läbiviija tutvustas hääletuskorda, kuidas hääletavad saalis viibijad, kuidas seda 
saavad teha zoomi kaudu osalejad ja kuidas osalevad need, kes osalevad zoomi kaudu ja on 
volitatud.  
 
HÄÄLETAMINE:  
 
ERRS Majandusaasta aruande kinnitamine 
Poolt:  12 häält kohapeal, 36 häält zoomis, 3 häält chatis 
Vastu: 0 häält 
Hääletamata: 1 liige 
 
Üldkogu kinnitas majandusaasta aruande ja tegevuskava täitmise 2019 
 
 
2 Muud teemad 
 
Üldkogu läbiviija andis sõna üldkogu osalistele, kuna keegi sõna ei soovinud, loeti üldkogu 
lõppenuks.  
 
 
 
Agne Kurrikoff-Herman     Kadri Karin 
Üldkogu läbiviija      Protokollija 
 
 
 
Lisad:   1. ERRS tegevuskava 2019_TÄITMISE ARUANNE  (pdf, 284 KB) 
 2. Majandusaasta aruanne 2019 (pdf, 46 KB) 
 3. 2019 tulem ja eelarve võrdlus (pdf, 611 KB) 
 4. sõltumatu vandeaudiitori aruanne (pdf, 8 KB) 
 
 


