EESTI ANESTESIOLOOGIDE SELTS
ESTONIAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS

Lugupeetud Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmed

08.01.2018

27. jaanuaril 2018 algusega kell 19.00 kutsub EASi juhatus Pühajärve talveseminari
raames kokku Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmete üldkoosoleku, järgmise
päevakorraga:
1. EASi 2017 aasta majandusaasta aruanne
Seltsi 2017 a majandusaasta aruanne on kodulehel leitav alates 15.01.2018
2. EAS juhatuse ja presidendi valimine järgmiseks 3 aastaseks perioodiks (2018
– 2021)
3. Uue revisjonikomisjoni valimine järgmiseks 3 aastaks
Seoses üldkoosoleku 2. päevakorrapunktiga kuulutame välja EASi uue juhatuse ja
presidendi valimised:










Uue juhatuse liikmete kandidaatide esitamine 8. – 19. jaanuarini
2018.
Kandidaate juhatuse liikmeteks saavad esitada kõik seltsi liikmed,
edastades need e-kirja agnes.aart@leh.ee või paberkandjal (Agnes Aart
Lõuna-Eesti Haigla AS, Meegomäe küla, 65526 Võru vald, Võru
Maakond) seltsi sekretärile, kes registreerib kandidaadid ning nende
nõusoleku.
Ülesseatud kandidaat peab oma nõusolekut kinnitama seltsi sekretärile
kas kirjalikult või suuliselt enne e-hääletuse algust.
E-hääletus algab 22.01.2018 kell 8:00 ja lõpeb 26.01.2018 kell 8:00
Elektrooniliselt saavad ID kaardi või mobiil-IDga seltsi kodulehel
hääletada EASi liikmed kes on seltsi sekretärile oma isikukoodi
edastanud (vt varasemad sellekohased teated).
Hääletamine üldkoosolekul toimub ühes voorus valimissedelitega.
Valija kirjutab eeltäidetud lehele (EAS põhikiri p 4.1_seltsi president
valitakse juhatuse liikmeks veel teiseks volituste ajaks) 6 juhatuse liiget
ja joonib presidendi alla. Elektroonilisel hääletusel osalenu ei saa
osaleda valimissedelitega hääletamisel.
Üldkoosolek valib kolmeliikmelise häältelugemiskomisjoni.
Häältelugemiskomisjon loeb peale hääletuse lõppemist hääled,
summeerides elektroonilise hääletuse ja kohapealse hääletuse
tulemused ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.
Valimistulemused kinnitab üldkoosolek

Tulenevalt meie seltsi põhikirjast on üldkoosolek otsustusvõimeline:
 kui sellel osaleb või on esindatud 30% seltsi liikmetest
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 seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine seltsi tegevliige, kellele on
antud lihtkirjalik volikiri. Volikirja blankett lisatud
NB! ka e-hääletanud Seltsi liikmed, kes ei saa ise üldkoosolekul osaleda, palun
volitage kolleege enda nimel osalema.
Alates 2011 aastast on EASi liikmemaks 15 eurot. Selleks, et 26. jaanuaril toimuval
juhatuse koosolekul kedagi seltsi liikmemaksu võlgnevuse tõttu EASist välja ei
arvataks, palume võlad likvideerida hiljemalt 25. jaanuariks 2018. Infot oma
võlgnevuse kohta leiate seltsi kodulehelt.
Lugupidamisega,
EASi juhatus

Lisa
EAS 2017 üldkoosoleku otsus: 2018 aastal toimuval EAS üldkoosolekul on uue
juhatuse ja presidendi valimiste protseduur alljärgnev:
Kandidaatide esitamine lõpeb 7 päeva enne üldkoosoleku algust. Ülesseatud
kandidaat peab oma nõusolekut kinnitama seltsi sekretärile kas kirjalikult või
suuliselt. Juhatuse valimine toimub salajasel hääletamisel. Valija saab kasutada ühte
alljärgnevatest hääletusviisidest:
a. Elektrooniline hääletus seltsi kodulehel; hääletada saab kuni
üldkoosolekule eelneva tööpäeva kl 08.00 –ni;
b. Kirjalik valimissedeliga hääletamine üldkoosolekul;
c. Kirjalik volitus hääletamisõiguseks üldkoosolekul osalevale seltsi
liikmele.
Hääletamine üldkoosolekul toimub ühes voorus valimissedelitega. Valija kirjutab
lehele seitse juhatuse liiget ja joonib presidendi alla. Elektroonilisel hääletusel
osalenu ei saa osaleda valimissedelitega hääletamisel. Valimistulemuste
kinnitamiseks peab üldkoosolekul füüsiliselt või volikirjaga osalema vähemalt 30%
liikmetest, sõltumata e-hääletanute arvust.
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