
ERRS üldkogu protokoll 
 
Viimis Artium, Randvere tee 20    03. detsember 2022  
 
 
Algus kell 14.30, lõpp kell 16.15 
 
 
Läbiviija: Kadri Tiis 
Protokollija: Kadri Karin 
Hääli loevad: Helle-Mare Kõmmus ja Raili Lahi 
Kohal: 71 liiget  
 
Avasõnad (Kadri Tiis, juhatuse esimees) 
 
Selleks, et üldkogu oleks otsustusvõimeline, peab olema kohal 1/5 liikmetest, üldkogul olid 
lõpuks esindatud 72 liikme hääled (üks liige liitus peale esimesi hääletamisi). Otsustusvõime 
tagamiseks oleks olnud vaja 42 häält, seega on üldkogu otsustusvõimeline.  
 
Kadri Tiis tegi ettepaneku üldkogu läbiviijaks määrata Kadri Tiis, protokollijaks Kadri Karin, 
häälte lugejateks Helle-Mare Kõmmus ja Raili Lahi. 
 
Teisi ettepanekuid ja vastuväiteid ühegi esitatud isiku suhtes ei tulnud. 
 
Kadri Tiis esitas päevakorra. 
Päevakord: 
 

1. ERRSi liikmemaksu muutmine 

2. ERRSi põhikirja muutmine 

3. Tegevuskava ja eelarve 2023 

4. Ülle Feršeli auliikmeks nimetamine 

Üldkogu kinnitas päevakorra. 
 

1. ERRSi liikmemaksu muutmine (Karel vähi) 
 

Juhatus teeb ettepaneku liikmemaks tõsta 10€/aastas pealt 20€/aastas peale. Hetkel ei näe 

võimalust eristada üksikliikmeid ja kollektiivliikmeid. Panna paika kuupäev, mis on 

liikmemaksu tasumise tähtaeg – 01.04. 

80 aastased ja vanemad liikmed võiks vabastada liikmemaksust. 

Linda Pihu – Miks just 80 aastased? 

Karel Vähi – Sellele ei ole kindlat põhjust ja võime selle vanuse üle arutleda. 

Linda Pihu – Minu ettepanek on tuua see vanus 75 peale. 

Monika Tomingas – kas on variant et üksikliikmetel ja organisatsioonidel oleks erinev 

liikmemaks? 

Kristiina Siig – Sellega tekib kohe küsimus, et kui on erinev tasu, siis mis on sisuline 

erinevus, hetkel on see, et kui tasu on sama siis soodustused on samad ja ka hääli on kõigil 

üks. 



Rein Kippar – Kas teil on olemas, kui palju on kollektiive liikmeid ja kui palju üksikliikmeid.  

Erika Põlendik – Üksikliikmeid 102 ja kollektiive 108. 

Kaarel Kõuts – Teen ettepaneku, et kui üksikisikul on 20€ siis kollektiivil on iga inimese 

kohta 1€ ja iga 20 inimese kohta on üks hääl. 

Valdo Rebane – siis maksab 3 liikmeline kapell 3€ ju ainult. Pigem on see, et kui mul on mitu 

rühma, siis nad kõik võivad liikmed olla ja saangi mitu häält selleläbi.  

Kaarel Kõuts – äkki peab olema kolm varianti, et on üksikliige, kollektiiv liige ja 

organisatsioon. 

Karel Vähi – Kas liikmemaksuga oleks võimalik siduda nt 20 kaupa jagamist ehk meil on 

kollektiiv kuni 20 liikmega, 21-40 liikmega, 41-60 liikmega jne. Et mitte otseselt mitu liiget 

aga astmeliselt.  

Sille Kapper-Tiisler – kui täpne kollektiiviliikmete arvestus kollektiividel on? Osadel on 

kindlasti väga täpne, aga kindlasti on ka neid kelle, see nii täpne ei ole. 

Valdo Rebane – alati on olnud probleem liikmemaks kätte saada, siis minu ettepanek on see 

jätta ikkagi ühesüsteemseks, kõigil üks summa ja kõik. Nii on ka lihtsam seda raha ehk kätte 

saada. 

Kadri Tiis – selge on see et liikmemaksust Selts ära ei ela, see on pigem sümboolne ja 

vastutuse küsimus. 

 

HÄÄLETAMINE: 

 

Tõsta liikmemaks 10€ pealt aastas 20€ peale aastas. 

Poolt hääli: 70 häält 

Vastu hääli: 0 

Erapoooletuid: 0 

Hääletamata jättis 1 inimene 

 

Liikmemaksu tasumise tähtajaks seada 01.04 selle arvestusega väljastatakse ka arved 

Poolt hääli: 70 häält 

Vastu hääli 0 

Erapooletuid: 0 

Hääletamata jättis: 1 inimene 

 

Vabastada liikmemaksust üksikliikmed, kes on vanemad kui 80 

Poolt hääli: 27 häält 

 

Vabastada liikmemaksust üksikliikmed, kes on vanemad kui 75 

Poolt hääli: 45 

 

OTSUS: ERRSi liikmekas on edaspidi 20€ aastas, liikmemaksu tasumise tähtaeg on 01.04. ja 

liikmemaksust on vabastatud liikmed alates 75 eluaastast. 
 

2. ERRSi põhikirja muutmine (Karel Vähi) 
 
Karel tutvustab muudatus ettepanekuid 

• Üldkogu kokku kutsumine edaspidi ainult elektronposti teel 

• Kvoorumi nõuet vähendada 1/5 pealt 1/10 peale 

• Seltsi reaalse elu ja põhikirja vastavusse viimine, ehk defineerida ERRSi juhatuse 

esimehe, ERRSi juhatuse ja ERRSi kontori ülesandeid. Seega lahti kirjeldada mis on 



kellegi roll. Ühtlasi on mõte ka tuua põhikirja sisse nõue, et juhatuses on vähemalt 1 

rahvatantsu ja 1 rahvamuusika esindaja. 

 

Valdo Rebane – Põhikirjadesse võetakse liiga palju kohustusi. Esimene punkt on seaduses, et 

e-kirjaga peab etteteatama 1 nädal ja sõltumata kogunenute arvust on koosolek 

otsustusvõimeline. Et pole vaja üldse kvoorumi nõuet. Kui juhatuse esimees on nt rahvatantsu 

esindaja siis kas see läheb juba arvesse? Edasi võib kirjutada et juhatus juhib seltsi igapäevast 

tegevust. Selleks et seda täpsustada, kes mida teeb, võib teha sisekorraeeskirjad mitte ei pea 

panema põhikirja. Pole vaja nii pikalt välja kirjutada. Et peaks panema hoopis kirja et lähtub 

kõigist kehtivatest seadustest. 

Monika Tomingas – Ma arvan ka et võib-olla ei peaks ennast liiga palju piirama, samas ma 

saan aru, et tahetakse liikmetele selgitada, kes millega tegeleb. Kvoorum võiks siiski olla, 

kuna kui tuleb kohale ainult 1 inimene siis kellele seda organisatsiooni vaja on? 

Kaarel Kuimet – Kvoorumi nõue peaks ikka korralik olema. 

Kristiin Siig – Ideaal on kindlasti see mille poole püüelda, aga selleks et mitte pärssida 

tegevust, siis peaks kvoorumi nõue siiski väiksem olema. 

Valdo Rebane – seadusse on ka planeeritud ja arutatud et võiks piirata volituste arvu, aga seda 

ei ole hetkel seadusesse kirjutatud. 

 

HÄÄLETAMINE 

Muuta ERRSi põhikirja vastavalt varem saadetud ettepanekutele. 

Poolt hääli: 69 

Vastu hääli: 1 

Erapooletuid: 2 

 

OTSUS: Muuta ERRS-i põhikirja vastavalt muudatusettepanekutele. 

 

3. Tegevuskava ja eelarve 2023 (Karel Vähi) 

 

Karel tutvustab 2023 aasta tegevuskava ja eelarvet, mis on tutvumiseks liikmetele ette 

saadetud. 

Suur ja oluline teema on mentorsüsteem, ERRSi õpiampsud ja kogu valdkonna koolitamine. 

Oskussõnastiku viimine veebikeskkonda - EKI Sõnaveebi 

Kutsestandardi täiendamine, kuna hetkel kehtiv standard lõppeb 2023. aasta juuni kuus. See 

toimub koostöös Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga. 

ERRSi liikumine maakondadesse, et meil oleks seal oma kontaktisik, kes vahendaks meie 

infot maakonda ja samas maakonna infot meile. 

Järgmise aasta suuremad sündmused: uute tantsude konkurssi lõppvoor; Toomi tantsude 

võistutantsimine, Ullo Toomi harjutusvara raamatu uus väljaandmine koos 

treeningmuusikatega; rahvusvaheline tantsupäev; Ullo Toomi preemia üleandmine ja 

ühistantsimine; koolitused; ERRS 35. 

 

Aveli Jürimäe – ERRS-i õpiampsude osalemise kohta pole saanud tõendit. 

Karel Vähi – kõik küsijad, kes on osalenud saavad selle tõendi. 

Aveli Jürimäe – Kutset annavad ka ülikoolid, mitte ainult ERRS ja Tantsukunsti ja 

Tantsuhariduse Liit, kas ülikooli poolt antud kutse ei peaks andma mingit eelist inimesel, kes 

tuleb tänavalt seda kutset taotlema? 

Erika Põlendik – see mis koolidest tuleb, on märge diplomil. ERRS ja Tantsukunsti ja 

Tantsuhariduse Liit annavad välja töömaailma kutset. Kutsekoja jaoks on nad võrdsed selles 

mõttes, et nad on kutseregistris, aga neid siiski eristatakse.  



Aveli Jürimäe – Aga see ei anna mulle ERRSi kutset taotlema tulles midagi? 

Erika Põlendik – Ta annab selle, et sul on erialane haridus, aga me eeldame sinna juurde 

töökogemust ja koolitusi. 

Aveli Jürimäe – 5. taset on küsinud ja saanud ka inimesed, kes ei ole midagi õppinud vaid on 

olnud ainult pikalt tantsija ja võib-olla ka kedagi natuke assisteerinud. 

Sille Kapper-Tiisler – Selles pole midagi imelikku, et 5. taseme saanud juhendajad on väga 

erinevad, sest tasemeid on ainult 4 aga juhendajaid on umbes 400.  Kui kutset taotlema lähed 

siis ei peagi diplom midagi andma vaid see, mida sa seal koolis õppisid. 

Angela Arraste – Kas ERRSi tegevustesse võiks mahtuda ka Eesti-Soome tantsupidu? 

Karel Vähi – Aus vastus on, et 2023 seda ei toimu aga pikemas plaanis me oleme selle peale 

siiski mõelnud. Ma arvan, et see pidu võiks taaskord millalgi toimuda. 

 

Karel Vähi tutvustab eelarvet. 

 

HÄÄLETAMINE 

Tegevuskava ja eelarve 2023 kinnitamine 

Poolt hääli: 70 

Vastu hääli:0 

Erapooletuid: 1 

Hääletamata jättis 1 inimene 

 

OTSUS: ERRS-i 2023 aasta tegevuskava ja eelarve on kinnitatud 

 

4. Ülle Feršeli auliikmeks nimetamine 

 

Kadri Tiis tutvustab lühidalt Ülle tegemisi tantsumaastikul. 

 

Üldkogu nimetas üksmeelselt Ülle auliikmeks 

 

Ülle tänusõnad üldkogule. 

 

 

 
 
Kadri Tiis Kadri Karin 
Üldkogu läbiviija Protokollija 
 
 
 
Lisad: 1. ERRS põhikirja muudatusettepanekud (pdf, 87 kB) 
 2. ERRS Eelarve 2023  (pdf, 495 kB) 
 3. ERRS Tegevuskava 2023 (pdf, 270 kB) 


