EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 5

Tallinn, 6. november 2017

Käesolev presidentuuri istung toimus EJL büroos.
Koosolekul osalesid: Enn Tonka, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn.
Koosolekut juhatas: Enn Tonka
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 16:00
Lõpp kell: 17.00
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.

EJL oktoobrikuu eelarve täitmise ülevaade.
EJL volikogu kokku kutsumine.
Jõulupeo korraldusest.
2018.a. tegevuskava täitmise mõtetest. Väliskoolitused, konverentsid jms
Muud jooksvad küsimused.

Päevakorrapunkt 1.
Vaadati üle EJL oktoobrikuu eelarveliste vahendite seis ning anti ülevaade panga seisust ja
majandustegevusest.
Büroo oli ette valmistanud ülevaated koolituste korraldamise, liikmemaksude laekumiste ja
võlanõustamisteenuste ( töötukassa) eest tulude ja kulude analüüsi oktoobris 2017.
Diskussioon ja arutelu.
Ülevaade võeti teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2.
Enn Tonka
Volikogu koguneb 11.12.2017.a. kell 16.00 Õiguskantsleri Kantseleis.
Mai Palmipuu
Viimasel volikogul soovin esitada pikema ettekande eelarve moodustumisel ja täitmisel.
Kas 2018.a. on juba teada lepinguid või võetud rahalisi kohustusi?
Krista Paal
Täna on teada Tallinna linnaga leping, kus Tallinn soovib 2018.a. korraldada 8 Õigusapteeki,
seega maht suureneb. Sellega seoses ka tuleb veidi raha juurde- kokku 12 400€. See on
personaalne nõustamine. Lisaks on igal aastal ka üliõpilaste õigusnõutamise leping. 9000€.
Just nüüd käivad töötukassa minikonkursid, kus selgitatakse välja parimad (odavamad)
pakkumised võlanõustamiseks.
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Teisi lepinguid ei ole.
Peaksime mõtlema suurema konverentsi peale. Seda meie aastapäevaga seoses.
Mai Palmipuu
Võiks kaaluda konverentsi ja selleks võiks kokku kutsuda arengu- ja strateegia toimkonna,
kes ka oma sisendi annaks.
Otsustati: Kutsuda kokku EJL volikogu 11.12.2017.a. kella 16.00. Istungi toimumise koht:
Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu tn 8, Tallinn.
Päevakorrapunkt 3.
Jõulupeo korraldusest
Meelis Pirn
EJL võiks siduda jõulupeo koos teatrikülastusega. Oleks uudne ja huvitav. Von Krahli teater
teeb selliseid uudsed ja innovaatilisi etendusi.
Krista Paal
Kokkulepe on 12.12.2017.a., etendus „Kunst“. Peale etendust vastuvõtt koos suupistetega.
Diskussioon ja arutelu.
Ülevaade võeti teadmiseks.
Päevakorrapunkt 4.
2018.a. eelarve planeerimine.
Mai Palmipuu
Esmalt tuleb eelarves välja tuua püsivad, muutumatud ja etteplaneeritavad kulud- töötajate
palk, ruumi rent, elekter jms.
Eelarve tuleb täpselt siduda tegevuskavaga. Kriitiliselt tuleb vaadata, kas planeerida tegevusi,
mis on rahaliselt kulukad.
Enn Tonka
Eelarve ja tegevuskava saame veel läbi vaadata novembrikuu lõpus ja teha omapoolseid
parandusi.
Päevakorrapunkt 5.
Jooksvad küsimused.
Arutati 2018.a. väliskoolitustega seonduvat. Pakuti välja kevadkoolituseks Poolat, Slovakkiat,
Rootsit, Soomet, Valgevenet.
Teha küsitlus ja anda liikmetele võimalus omapoolseid soove avaldada.
Diskussioon ja arutelu.
Ettepanekud võeti teadmiseks.
Koosolek lõppes kell 17.00

Enn Tonka
(allkirjastatud digitaalselt)
Krista Paal
Koosoleku protokollija
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