EESTI ANESTESIOLOOGIDE SELTS
ESTONIAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS

Lugupeetud Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmed

24.01.2015

7. veebruaril 2015 algusega kell 18.30 kutsub EAS juhatus Pühajärve talveseminari
raames kokku Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmete üldkoosoleku, järgmise
päevakorraga:
1.
2.
3.
4.

EAS 2014 aasta majandusaasta aruanne.
Toetajaliikme liikmemaksu kehtestamine.
Uue juhatuse valimine.
Uue revisjonikomisjoni valimine.

Koosoleku materjalid on kättesaadavad seltsi kodulehel ja lisatud kirja manuses.

Tulenevalt meie seltsi põhikirjast on üldkoosolek otsustusvõimeline:
• kui sellel osaleb või on esindatud 30% seltsi liikmetest
• seltsi tegevliiget võib üldkoosolekul esindada teine seltsi tegevliige, kellele on
antud vastav lihtkirjalik volikiri (blankett lisatud).
Selleks, et uue EAS juhatuse valimisel saaksid osaleda ka need seltsi liikmed, kes
kohale tulla ei saa, korraldame käesoleval aastal valimised koos eelhääletamise
võimalusega.
EAS uue juhatuse valimiste korraldus on alljärgnev:
• Alates 26. jaanuarist 2015 on kõigil seltsi liikmetel võimalus seada üles uue
juhatuse kandidaate. Selleks tuleb saata e-kiri soovitud isiku või isikute
nimedega seltsi sekretärile: agnes@leh.ee. E-kirja teel saab kandidaate üles
seada kuni kella 16.00-ni kolmapäeval, 4.veebruaril 2015,
• Kõigilt üles seatud kandidaatidelt küsib seltsi sekretär (kas e-kirja või telefoni
teel) nõusolekut kandideerimiseks. Nõusoleku saamisel lisatakse kandidaat
seltsi kodulehel olevasse EAS juhatuse kandidaatide nimekirja, lõplik nimekiri
avaldatakse kodulehel, 5.veebruaril kell 8.00. Antud nimekirja saab
kandidaate veel lisada ainult üldkoosolekul.
• Seltsi liikmed, kes volitavad teist seltsi liiget ennast üldkogul esindama,
saavad volitusele lisada kinnises ümbrikus valimissedeli oma valikuga seltsi
kodulehel olevate kandidaatide hulgast. Palun volitusel kindlasti ära märkida,
kas lisate ka valimissedeli, sest volitusel oleva märke järgi kontrollib häältelugemiskomisjon, et ümbrike arv oleks võrdne volituste (kus märge ümbriku
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•

lisamise kohta) arvuga.
Üldkoosolekul saavad seltsi liikmed (ka need, kes esindavad volitustega teisi),
ainult ühe valimissedeli ja teiste liikmete eest valimisel hääletada ei saa.

Alates 2011 aastast on EAS liikmemaks 15 eurot. Selleks, et 6.veebruaril toimuval
juhatuse koosolekul kedagi seltsi liikmemaksu võlgnevuse tõttu EAS-ist välja ei
arvataks, palume võlad likvideerida hiljemalt 4.veebruariks 2015. Infot oma
võlgnevuse kohta leiate seltsi kodulehelt: http://www.anest.ee/public/files/Volg.pdf

Lugupidamisega,
EAS juhatus
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