EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 8
16.00

Tallinn, 17.mail 2012, algusega kell

Koosolekust võtsid osa: liidu presidendid Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa
Protokollis: Krista Paal
Arutati läbi ja otsustati kinnitada päevakord alljärgnevalt:
1. EJL volikogu istungi korraldamine ja otsuste eelnõude projektide volikogu
istungile esitamine;
2. EJL üldkoosoleku korraldamine ja otsuste eelnõude üldkoosoleku istungile
esitamine;
3. EJL põhikirja muudatused;
4. EJL tänukirja statuut;
5. EJL auliikme statuut;
6. EJL direktori ametijuhendi kinnitamine;
7. EJL teavituse ja tagasiside korraldamise kava kinnitamine;
8. Eesti Apteekrite Liidu kirja osas seisukoha kujundamine;
9. Põhjamaade Juristide Liidu aastakoosolekul osalemisest.
PÄEVAKORRAPUNKT 1
EJL volikogu istungi korraldamine ja otsuse projektide volikogu istungile esitamine
Bürool oli ettevalmistatud 2011.a. majandusaasta aruanne. Kontrolliti aruandes
esitatud andmete õigsust ja vastavust. Tehti redaktsioonilisi ja keelelisi parandusi.
Arutati ning kinnitati volikogu päevakord ja volikogule esitatavate otsuste eelnõud.
Otsustati:
1. Kutsuda EJL volikogu korraline istung kokku 24. mail 2012.a. kell 15.00. Istungi
toimumise kohaks on KUMU VIP saal.
2. Kinnitati presidentuuri pakutud volikogu päevakorra kava
3. Esitada volikogule arutamiseks ja otsustamiseks presidentuuri poolt heakskiidetud
otsuste eelnõud.
Võeti vastu otsus nr 8.
PÄEVAKORRAPUNKT 2

EJL üldkoosoleku korraldamine ja otsuste eelnõude üldkoosoleku istungile esitamine
Arutati üldkoosoleku otsuste eelnõusid.
Otsustati:
1. Korraldada EJL üldkogu 12.juunil 2012.a. Riigikogu saalis, Toompea 1 TALLINN
(Vabariigi Valimiskomisjoni saal) algusega kell 15.00.
2. Esitada üldkoosoleku otsuse eelnõud volikogule heakskiitmiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
EJL põhikirja muudatuste tegemise arutelu ja volikogule esitamine.
Tegevpresidendil oli ettevalmistatud EJL põhikirja muudatuse ettepanekud.
Presidentuur arutas muudatused ja täiendused läbi ning tegi redaktsioonilisi
ettepanekuid.
Otsustati:
1. Bürool teha redaktsioonilised ja normitehnilised parandused.
2. Esitada EJL põhikirja muudatused volikogule heakskiitmiseks ja üldkogule
esitamiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
EJL tänukirja statuudi kinnitamine ja volikogule esitamine
Arutati EJL tänukirja statuuti. Tehti redaktsioonilisi parandusi ja muudatusi.
Otsustati:
1. Bürool viia sisse redaktsioonilised muudatused vastavalt
ettepanekule
2. Esitada eelnõu volikogule arutamiseks ja otsustamiseks.

presidentuuri

PÄEVAKORRAPUNKT 5
EJL auliikme statuudi kinnitamine ja volikogule esitamine
Arutati EJL auliikme statuuti. Tehti redaktsioonilisi parandusi ja muudatusi.
Otsustati:
1. Bürool viia sisse redaktsioonilised muudatused
ettepanekule.
2. esitada eelnõu volikogule arutamiseks ja otsustamiseks.

vastavalt

presidentuuri

PÄEVAKORRAPUNKT 6
EJL direktori ametijuhendi kinnitamine
Arutati EJL direktori matijuhendit ning tehti redaktsioonilised ja sisulised muudatused.

Otsustati:
Kinnitada EJL direktori ametijuhend.
Võeti vastu otsus nr 9.
PÄEVAKORRAPUNKT 7
EJL teavituse ja tagasiside korraldamise kava.
Arutati teavituse ja tagasiside korraldamise kava.
Otsustati:
Kinnitada ja võtta EJL teavituse ja tagasiside korraldamise kava esitatud kujul
kasutusele.
Võeti vastu otsus nr 10.
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Eesti Apteekrite Liidu kirja arutelu ja seisukoha kujundamine
Arutati Eesti Apteekrite Liidu kirja ja tehti büroole kohustuseks kirjale vastuse kavand
koostada.
Otsustati:
EJL bürool saata
kooskõlastamiseks.
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presidentuurile

PÄEVAKORRAPUNKT 9
Põhjamaade Juristide Liidu aastakoosolekust osavõtja määramine
28.- 30.augustini 2012.a. toimub Norras Põhjamaade Juristide Liitude aastakoosolek.
EJL on esitatud kutse osalemiseks.
Otsustati:
Põhjamaade Juristide Liitude aastakoosolekul osaleb president Tiina Sepa.
Võeti vastu otsus nr 11.

Koosolek lõppes kell 17.20.

Jüri Heinla
President, koosoleku juhataja

Krista Paal
Protokollija

