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Päevakord: 

1. 2023.a koolitustoetuse reglement 

Arutati: Hetkel pole kindlalt teada, mitu toetust saame välja anda. Reglemendis olulisi 

muutusi teha vaja ei ole. Jätame hetkel toetuste arvu lahtiseks.  

 

2. Pühajärve talveseminari korraldamine, üldkoosoleku kord 

Arutati: Talveseminari üldine korraldus läheb plaanipäraselt. Sponsoritele on vaja laiali saata 

teavitused. Kutse ja kavaga läheb veel veidikene aega. Üldiselt on akadeemilise programmiga 

kõik hästi, juhtumeid jagub. Õhtuse programmi osas tegi Kerli ettepaneku, et sel korral võiks 

bändi asemel DJ olla. Muus osas professionaalseid tegelusi ei planeeri, katsume leida ise (nt. 

Residendid tegid jõulupeol Kuldvillaku). 

Sportlike tegevuste puhul peaks mõtlema ka sellele, et suusailma ei pruugi olla. Katsume 

üürida spordisaali ning korraldada pallimängude turniiri. Vaja leida vastutaja.  

Keerulisem on 2024.a juhatuse ja presidendi valimistega. Peaksime sellel üldkoosolekul 

valimiste hääletamisprotokolli läbi arutama ja hääletama, et seda 2024.a rakendada. Peamised 

küsimused peaksid olema, kas presidendi valivad liikmed või juhatuse liikmed ise. Ja kui 

valivad Seltsi liikmed, siis kas endisel kujul või kaheastmeliselt, et kõigepealt valitakse 

juhatus ning siis eraldi president.  

Otsustati: Formuleerida võimalikud variandid juhatuse-presidendi valimise kohta ning need 

2023.a üldkoosolekul arutelu alla võtta, et 2024.a hääletada juba kokku lepitud reeglite alusel.  

 

3. Juriidiliste liikmete aastamaks 

Otsustati:  Juriidiliste liikmete aastamaksu ei tõsta, see on 1500 eurot ning kehtib 2024 

aastani (k.a.), kuna see on eelnevalt niimoodi juriidiliste liikmetega kokku lepitud.  



4. Liikmemaksu võlglased 

Otsusti: Ka sel aastal saadame võlglastele meeldetuletava meili, olgu võlg kasvõi vaid üks 

aasta.  

5. COVID-19 juhend (täiendatud) 

Otsustati: Kiidame Seltsi poolt juhendi heaks.  

6. Eesti Arstide Päevade valu sessioon 

Arutati: Valu mitmes vaates. Räägime teemadel, millega võivad kokku puutuda erinevate 

erialade arstid. Vastutab Kaire Pakkonen.  

7. Varia 

Kuulati: Avatud raja maratoniks on meil Seltsile pandud kinni Greeni saun. Vajalik liikmeid 

teavitada ning võistkondi ärgitada osalema.  

 


