MTÜ Hiiukala üldkoosolek 14.04.2022 Hiiumaa muuseumi pikas majas Kärdlas
Päevakorra selgitused
1.
2.

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine

2022. aasta taotlusvoor on finantsperioodi viimane, ning eesmärk on ära kasutata kõik projektivahendid
võimalikult optimaalselt. Hindamise järgselt jäi vahendeid üle kala väärindamise meetmes, mille osas teeb juhatus
üldkoosolekule ettepaneku suunata vahendite jääk kalasadamate uuendamise meetmesse. Samuti jäi vahendeid
üle kolemualade taastamise tegevussuunas, mille osas teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku suunata jääk
mitmekesitamise tegevussuunda. Täpsem ülevaade tegevussuundade proportsiooni muutmise ettepanekust saab
tabelist.

Tegevussuund

kehtiva
strateegia
%

tegevussuuna suurendamine/
kogueelarve vähendamine
(eurot)
(eurot)

uus
tegevussuuna
kogueelarve
(eurot)

uus %

väärindamine

9,40

293 048,26

- 31 517,52

261 530,74

8,39

mitmekesistamine

27,87

868 856,90

5 671,60

874 528,50

28,05

sadamad

39,55

1 232 984,95

31 517,52

1 264 502,47

40,56

koelmud

7,99

249 091,02

- 5 671,60

243 419,42

7,81

sots heaolu

15,19

473 553,51

-

473 553,51

15,19

Kokku

100,00

3 117 534,63

0

3 117 534,63

100,00

3.

Strateegia 2022. aasta rakenduskava muutmine

Juhatuse ettepanek on, hindamistulemuste alusel, tõsta kala väärindamise meetmest 31 517,52 eurot
kalasadamate uuendamise meetmesse ning koelmute taastamise meetmest üle jäänud 5 671,60 eurot
mitmekesistamise meetmesse. Täpsema ülevaate rakenduskava jaotustest saab allolevast tabelist.

kehtiv 2022.
aasta
rakenduskava
väärindamine
65 000,00
mitmekesistamine 100 231,00
sadamad
318 000,00
koelmud
10 000,00
sots. heaolu
24 000,00
Kokku
517 231,00

4.

muudetud 2022.
aasta
rakenduskava
33 482,48
105 902,00
349 517,52
4 328,40
24 000,00
517 231,00

2022. aasta taotlusvooru üle 60 000-eurose toetusega projektitaotluste paremusjärjestuse
tutvustamine ja kinnitamine

Juhatuse ettepanek üldkoosolekule on kinnitada kõikide tegevussuundade paremusjärjestused (sh ka projektide
osas, mis olid alla 60 000 eurose toetuse suurusega. Kuna Kalandusturu korraldamise seaduse kohaselt ei ole
lubatud avaldada projektitaotluste infot enne PRIA-poolse haldusotsuse tegemist, siis esitatakse
paremusjärjestuste info kohaletulnud liikmetele kohapeal.
5.

MTÜ Hiiukala 2021. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse
ärakuulamine, aruande kinnitamine.

Aastaaruande fail lisatud vastava päevakorrapunkti juurde. Revisjonikomisjoni arvamuse esitab revisjonikomisjon
kohapeal.

6.

Juhatuse liikmete tasud

Juhatuse ettepanek on käesolev päevakorrapunkt päevakorrast välja jätta, sest juhatuse liikmete tasud on
käesolevaks aastaks üldkoosoleku poolt määratud ning juhatuse hinnangul tasusid tõsta ei ole vaja.
Säästliku majandamise tulemusena on MTÜ Hiiukala tegevuskulude jääk 181 179 eurot 18.03.2022 seisuga.
Tegevuskulusid saab kasutada kuni finantsperioodi lõpuni 30.06.2023.
7.

Järgmise perioodi strateegia

Ülevaade järgmise perioodi strateegiast ja selle koostamisest.
8.

Muud küsimused

