
EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTS 
TORI HOBUSE KASVATAJATE HARUSELTSI  ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED 

 
Eesti Hobusekasvatajate Selts, registrikood 80083431, asukoht Pärnu mnt. 13, Tori alevik, Tori vald, 
Pärnu maakond, 86801 (edaspidi EHS), tori hobuse kasvatajate haruseltsi (edaspidi Haruselts) 
üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek) toimus 01.11.2014. a algusega kell 12:00, Tori Rahvamajas 
aadressil Võlli tee 4, Tori alevik, Tori vald 86801 Pärnu maakond. 
 
Üldkoosolekust toimumisest teavitati Haruseltsi liikmeid EHS Põhikirja punkti 4.1.4.2) kohaselt 
24.10.2014. a e-kirja teel ja avaldati ka EHS kodulehel.    
 
Käesoleva Üldkoosoleku protokolli lisaks oleva Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt 
registreerus Üldkoosolekule 59 Haruseltsi liiget (protokolli lisa nr 1). Üldkoosolek oli 
otsustusvõimeline.  
 
Üldkoosoleku avab Andres Kallaste, kes selgitab lühidalt Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjust ja 
teeb ettepaneku valida Üldkoosoleku juhatajaks Imre Sams. Imre Sams annab suuliselt oma 
nõusoleku olemaks Üldkoosoleku juhataja. 
 
Andres Kallaste paneb hääletusele valida Üldkoosoleku juhatajaks Imre Sams. 
 
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 47 häält 

vastu 4 häält 

erapooletu 4 häält  

 Otsus on vastuvõetud 

 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
 
Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku valida protokollijaks Liina Lasn. Liina Lasn annab suuliselt 
nõusoleku olemaks Üldkoosoleku protokollija.  
 
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele valida Üldkoosoleku protokollijaks Liina Lasn. 
 
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 55 häält 

vastu 0 häält 

erapooletu 3 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
 
Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjon 2-liikmelisena koosseisus Ester 
Ader ja Katrin Tõruvere. Ester Ader ja Katrin Tõruvere annavad suuliselt oma nõusolekud olemaks 
Üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni liikmed.  
 
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele valida häältelugemiskomisjon 2-liikmelisena koosseisus 
Ester Ader ja Katrin Tõruvere. 
 



Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 55 hääl 

vastu 0 häält 

erapooletu 0 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
 
Üldkoosoleku juhataja teeb teatavaks Üldkoosoleku päevakorra: 

1. Haruseltsi juhatuse liikmete tagasikutsumine 

2. Haruseltsi juhatuse liikmete määramine 

3. Ettepaneku tegemine Haruseltsi esindajate määramiseks EHS juhatuse liikmeteks 

4. Tori tõugu hobuste säilitus-ja aretusprogrammi muudatusettepanekute kinnitamine 
 
Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Üldkoosoleku päevakord. 
 
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele Üldkoosoleku päevakorra kinnitamise. 
 
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 56 häält 

vastu 2 häält 

erapooletu 0 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
 

Päevakorra punkt 1: Haruseltsi juhatuse liikmete tagasikutsumine 
 
 
Üldkoosoleku juhataja selgitab lühidalt Üldkoosoleku kokkukutsujate poolt koostatud otsuste 
eelnõud, mille kohaselt on Üldkoosoleku kokkukutsujad teinud ettepaneku kutsuda alates otsuse 

tegemise kuupäevast Haruseltsi  juhatuse liikme kohalt tagasi Aldo Vaan, Tiit Talve, Helina 

Amur, Eve Haggi ja Kaja Väärsi. 
 
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele kutsuda alates otsuse tegemise kuupäevast Haruseltsi  

juhatuse liikme kohalt tagasi Aldo Vaan, Tiit Talve, Helina Amur, Eve Haggi ja Kaja 

Väärsi. 
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 57 hääl 

vastu 0 häält 

erapooletu 1 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
 
 
 
 



Päevakorra punkt 2: Haruseltsi juhatuse liikmete määramine  
Üldkoosoleku juhataja selgitab lühidalt et EHS põhikirjas on juhatus 5-9 liikmeline. Üldkoosoleku 
juhataja  palus  Üldkoosolekul osalejatel teha ettepanekud Haruseltsi  juhatuse liikmete arvu kohta. 
Tehti ettepanek, et Haruseltsi juhatus on 5 liikmeline. Rohkem ettepanekuid ei tehtud 
  
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele kinnitada Haruseltsi juhatuse liikmete arvuks 5 (viis). 
 
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 57 häält  

vastu 0 häält 

erapooletu 1 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
 
Üldkoosoleku juhataja palub esitada kandidaate Haruseltsi  juhatuse liikmeks määramiseks. 
 
Esitati järgmised kandidaadid: 

1. Kalmer Visnapuu  - andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse 

liikmeks.  

2. Aldo Vaan – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks.  

3. Maie Kukk – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks.  

4. Imre Sams – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks.  

5. Andres Kallaste – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse 

liikmeks.  

6. Tiit Talve – taandas enda kandidatuuri 

7. Lilian Masing - andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks.  

8.  Esta Aedma - andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks.  

9. Katrin Tõruvere – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse 

liikmeks.  

10. Andres Vaan – taandas enda kandidatuuri 

11. Ester Ader – taandas enda kandidatuuri 

12. Jüri Patune – taandas enda kandidatuuri 

13. Marko Suvisild – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse 

liikmeks. 

 Üldkoosoleku  juhataja selgitas hääletuse korda.  Hääletamine on kirjalik ja salajane. Hääletussedelile 

tuleb kanda kuni viis  Haruseltsi juhatuse likme kandidaadi nime, Valituks osutuvad 5 enim poolthääli 

saanud kandidaati. 

Üldkoosoleku juhataja kuulutab välja salajase hääletuse Haruseltsi juhatuse liikmete määramiseks. 
 
Hääletamise tulemused: 

Hääleõiguslike liikmeid 59  

Kalmer Visnapuu 45 häält 

 Aldo Vaan 38 häält 

Maie Kukk 40 häält 



Imre Sams 39 häält 

Andres Kallaste 30 häält 

Lilian Masing 18 häält 

Esta Aedma 18 häält 

Katrin Tõruvere 24 häält 

Marko Suvisild 14 häält 

 
Haruseltsi juhatuse liikmeks määrati Kalmer Visnapuu, Maie Kukk, Imre Sams, Aldo Vaan ja Andres 
Kallaste. 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
 

Päevakorra punkt 3: Ettepaneku tegemine Haruseltsi esindajate määramiseks EHS 

juhatuse liikmeteks 
 
Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku kutsuda EHSi juhatusest tagasi Aldo Vaan ja Tiit Talve 
 
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 54 häält 

vastu 0 häält 

erapooletu 0 häält 

 Otsus on vastuvõetud  

 
Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku esitada kandidaadid EHS üldkoosolekule EHSi juhatuse 
liikmeteks määramiseks. 
Kalmer  Visnapuu tegi ettepaneku esitada Andres Kallaste ja Imre Sams. Andres Kallaste  ja Imre Sams  

andsid nõusoleku olema Haruseltsi poolt esitatud kandidaadid EHS juhatusse määramiseks. 

Kaja Väärsi tegi ettepaneku esitada Kalmer Visnapuu ja Eve Haggi. Kalmer Visnapuu taandas 

ennast. Eve Haggi ei osalenud üldkoosolekul ja tema nõusolekut ei olnud võimalik saada. 

Madis Noor tegi ettepaneku esitada Marko Suvisild. Marko Suvisild taandas ennast. 

 
Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele teha Haruseltsi poolt EHS üldkoosolekule ettepanek 
määrata EHS juhatuse liikmeks Andres Kallaste ja Imre Sams.  
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 44 häält 

vastu 9 häält 

erapooletu 2 häält 

 Otsus on vastuvõetud  

 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
 

Päevakorra punkt 4: Tori tõugu hobuste säilitus-ja aretusprogrammi 

muudatusettepanekute kinnitamine 
 
Üldkoosoleku juhataja  annab sõna Andres Kallastele,  kes selgitab lühidalt tori tõugu hobuste 
aretusprogrammi muudatusettepanekuid. Pärast küsimuste ja arutelu lõppu teeb Üldkoosoleku 



juhataja  ettepaneku kinnitada tori tõugu hobuste aretusprogrammi uus redaktsioon protokolli lisas 
nr 2 toodud kujul. 
 
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  59 

poolt 45 häält  

vastu 2 häält 

erapooletu 5 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 
 
Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 
  
 
 
Peale päevakorra ammendumist informeerib Üldkoosoleku  juhataja , et on laekunud Tiiu Tootsi 
avaldus (lisa nr 3), kus Tiiu Toots palub ennast vabastada EHS revisjonikomisjoni liikme 
ametikohustustest. Üldkoosolek palub Haruseltsi juhatusel lisada vastavasisuline päevakorrapunkt 
järgmise Haruseltsi üldkoosoleku päevakorda. 
 
Madis Noor esitab kirjaliku eriarvamuse, mille palub lisada Üldkoosoleku protokollile. (Lisa nr 4) 
 
 
Koosolek lõppes kell: 15.45. 
 
Lisa 1 – Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri; 
Lisa 2 – tori tõugu hobuste aretusprogrammi uus redaktsioon; 
Lisa 3 – Tiiu Tootsi avaldus; 
Lisa 4 – Madis Noor eriarvamus. 
 
 
 
____________________  
Imre Sams 
Üldkoosoleku juhataja 

 
 
____________________  
Liina Lasn 
Üldkoosoleku protokollija 

 
 


