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Lugupeetud Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmed

19.12.2011

28. jaanuaril 2012 algusega kell 18.15 kutsub EAS juhatus Pühajärve talveseminari
raames kokku ka Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmete üldkoosoleku, järgmise
päevakorraga:
1. EAS 2012 aasta majandusaasta aruanne.
2. Uue revisjonikomisjoni valimine
3. Uue seltsi juhatuse ja presidendi valimine
Koosoleku materjalid saavad olema Seltsi kodulehel 2012 aasta jaanuari teisel
nädalal. Niipea kui valmib 2011 aasta majandusaasta aruanne, paneme selle
kodulehele üles ning anname ka e-kirjaga teada.
Et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline, mõned meeldetuletused põhikirjast lähtuvalt:
 Seltsi üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma kui sellel osaleb
või on esindatud 30% Seltsi liikmetest;
 Seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine Seltsi tegevliige,
kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri;
 Kahest eelnevast punktist lähtuvalt oleks äärmiselt soovitav, et
talveseminaril mitteosalevaid Seltsi tegevliikmeid esindaksid vastava
volitusega kolleegid.
 Seltsi juhatuse (7 liikmeline) koosseis peab uuenema vähemalt kahe
liikmega. Senine Seltsi president valitakse juhatuse liikmeks veel
teiseks volituste ajaks.
EAS juhatusel on ettepanek viia valimised läbi alljärgnevalt:
Kandidaate juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete kohtadele saab esitada 28.01.2012
kella 16.00-ni. Ettepanekud palume esitada kirjalikult EAS sekretärile koha peal
üldkoosolekule registreerudes. Laekunud ettepanekute alusel tehakse 28.01.12 kell
18.15 algaval üldkoosolekul teatavaks juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeteks
esitatud kandidaatide nimed.
Valimised toimuvad 28.jaan., ühes voorus. Valimissedelile tuleb kirjutada seitse nime
esitatud juhatuse liikme kandidaatide hulgast ja ära märkida eelistus Seltsi presidendi
osas ning 3 nime esitatud revisjonikomisjoni liikme kandidaatide hulgast. Seltsi
liikmed, kes esitavad üldkoosolekule registreerumisel teise seltsi liikme
esindusõigusega volituse, saavad täitmiseks ka vastava arvu valimissedeleid.
Nii juhatuse liikmete, Seltsi presidendi kui revisjonikomisjoni liikmete osas osutuvad
valituks enim hääli saanud kandidaadid/kandidaat.

Alates 2011 aastast on EAS liikmemaks 15 eurot. Selleks, et 27.jaanuaril toimuval
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juhatuse koosolekul kedagi seltsi liikmemaksu võlgnevuse tõttu EAS-ist välja ei
arvataks, palume võlad likvideerida. Infot oma võlgnevuse kohta leiate seltsi
kodulehelt: http://www.anest.ee/public/files/Volg.pdf

Lugupidamisega,
EAS juhatus
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