
 

 

 

 

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu 

e-hääletuse protokoll nr. NP-III-08-EH_SEAP14-tingimused_Imago-vaie_040614 

 

                    4. juunil 2014 

Vastavalt KÜSK põhikirja punktile 4.12. esitati koosolekut kokku kutsumata e-hääletusele perioodil 

29.05. – 04.06.2014.a. järgmiste küsimuste otsustamiseks: 

1. Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvooru tingimuste kinnitamine 

2.  MTÜ Imago Eesti vaide arutamine 

1. Otsuse eelnõu: 

1. Kinnitada Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvooru tingimused. 

Hääletamine: 

Kristiina Tõnnisson  poolt 

Madle Lippus           ei hääletanud 

Raido Roop              poolt     

Kaia Sarnet               poolt 

Toomas Trapido       poolt 

Arho Tuhkru            ei hääletanud 

Maiu Uus                 poolt     

Enn Eesmaa             ei hääletanud 

Demis Voss             poolt 

Margus Hanson       poolt 

 

Otsus (poolt 7; ei hääletanud 3) 

 

Kinnitada Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvooru tingimused 

(lisatud). 

 

 

2.  MTÜ Imago Eesti vaide arutamine (vaie lisatud) 

KÜSK büroo selgitus: vastavalt taotlusvooru tingimustele (vt http://www.kysk.ee/taotlusvoorud-

2/sp14) kontrollis KÜSK büroo esitatud taotluste ja taotlejate vastavust kehtestatud tingimustele. 

Seda kontrollis Kleiri Vest, programmi juht ja enne juhatuse otsuse tegemist ka Agu Laius koos 

programmi juhiga. Mõlema kontrollimise käigus tuvastati, et taotlus ei ole allkirjastatud vastavalt 

http://www.kysk.ee/taotlusvoorud-2/sp14
http://www.kysk.ee/taotlusvoorud-2/sp14


MTÜ Imago Eesti põhikirjas sätestatule ja ühing ei olnud avaldanud 2012.a. majandusaasta 

aruannet oma kodulehel. 

MTÜ Imago Eesti põhikiri punkt 6.2. Juhatuse esindusõigus – õigustoimingutes esindab ühingut 

juhatuse esimees koos ühe juhatuse liikmega. Juhatuse liige võib volitada kolmandat isikut kogu 

juhatuse nõusolekul teatud toimingute sooritamiseks või tehingute tegemiseks. 

Mingit lisadokumenti kellegi volitamise kohta taotlusele lisatud ei olnud ning alla oli kirjutanud 

vaid üks juhatuse liige. Vaidele lisas ühing alles vaide esitamise ajal dokumendi, kus juhatus on 

otsustanud volitada taotlust allkirjastama Kati Loo. KÜSK juhatus ei pea seda korrektseks, kuna 

antud dokument esitati KÜSK-ile alles koos vaidega füüsiliselt allkirjastatuna. Samuti ei ole see 

volitus kooskõlas ühingu põhikirja punktiga 6.2., kuna ühingu juhatus ei saa muuta põhikirjas 

sätestatut ning Kati Lood ei saa käsitleda kolmanda isikuna.  

Taotluse esitamise järgselt vastavalt taotlusvooru tingimustele kontrollib KÜSK üle ka ühingute 

majandusaastate aruannete avaldamise ühingute veebilehtedel. MTÜl Imago Eesti oli kontrollimiste 

ajal avaldatud vaid 2011.a. majandusaasta aruanne. Vaides väidab ühing, et 2012.a. majandusaasta 

aruanne oli esitatud teisel alamlehel - http://www.imagoeesti.eu/et/artiklid.  KÜSK juhatus ei julge 

kinnitada, et seda seal kontrollimise hetkel ei olnud, kuid on põhjendatud kahtlus, et niivõrd 

ebaloogilisse kohta – artiklid - lisati majandusaasta aruanne hiljem, kui ühing oli kätte saanud 

juhatuse otsuse. Seda enam, et muud nõutavad dokumendid ja andmed ning 2011.a. majandusaasta 

aruanne asuvad lehel http://www.imagoeesti.eu/et/yhingust  

KÜSK juhatus ei pidanud eeltoodud selgituste tõttu võimalikuks iseseisvalt esitatud vaiet rahuldada 

ja taotlust sisulisse hindamisse saata ja palub nõukogul kujundada seisukoht vaide kohta. 

2. Otsuse eelnõu: 

1. Nõustuda KÜSK juhatuse otsusega 19.05.2014 taotluse rahuldamata jätmise kohta ja seal esile 

toodud põhjendustega taotluse mitterahuldamise kohta ning jätta MTÜ Imago Eesti esitatud vaie 

rahuldamata. 

Hääletamine:  

 

Kristiina Tõnnisson   poolt 

Madle Lippus             ei hääletanud 

Raido Roop                poolt 

Kaia Sarnet                 poolt 

Toomas Trapido         poolt 

Arho Tuhkru              ei hääletanud 

Maiu Uus                   poolt  

Enn Eesmaa               ei hääletanud 

Demis Voss                poolt 

Margus Hanson          poolt 

 

Otsus   (poolt  7; ei hääletanud  3 ) 

http://www.imagoeesti.eu/et/artiklid
http://www.imagoeesti.eu/et/yhingust


1. Nõustuda KÜSK juhatuse otsusega 19.05.2014 taotluse rahuldamata jätmise kohta ja seal esile 

toodud põhjendustega taotluse mitterahuldamise kohta ning jätta MTÜ Imago Eesti esitatud vaie 

rahuldamata. 

Põhjendused: 

1) Lähtudes MTÜ Imago Eesti põhikirja punktist 6.2. on ühingu esindusõigus juhatuse 

esimehel koos ühe juhatuse liikmega. Esitatud taotlust ei saa käsitleda MTÜ Imago Eesti 

esitatud taotlusena. 

 

Nõukogu esimees: 

 

Kristiina Tõnnisson   

Nõukogu liikmed:       Protokollis: Agu Laius 

Enn Eesmaa 

Margus Hanson 

Madle Lippus 

Raido Roop 

Kaia Sarnet  

Toomas Trapido 

Arho Tuhkru 

Maiu Uus  

Demis Voss 

 


