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Lugupeetud Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmed    
 
 
 
25. jaanuaril 2020 algusega kell 18.45  kutsub EASi juhatus Pühajärve talveseminari 
raames kokku Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmete üldkoosoleku järgmise 
päevakorraga: 
 

1. EASi 2019. aasta majandusaasta aruanne 

Seltsi 2019 a majandusaasta aruanne on kodulehel leitav vähemalt nädal aega 
enne üldkoosolekut 
 

2. Seltsi liikmemaks  

Seltsi liikmemaks on 15 EUR aastas.  EAS’i majanduslik olukord on olnud 
stabiilne, viimastel aastatel mõningase negatiivse bilansiga. Juhatuse 
ettepanek on tõsta Eesti Anestesioloogide Seltsi liikmemaksu 25 eurile aastas 
tagamaks vähemalt 0 bilanssi järgnevateks aastateks. 
 

3. Juhatuse valimise kord 

2021. aastal toimuvad korralised EAS juhatuse ja esimehe valimised. 
Üldkoosolek peab kinnitama valimise protseduuri iga kord enne valimisi. 
EAS juhatus teeb ettepaneku viia läbi juhatuse valimised vastavalt järgnevale 
protseduurile: 
 
1. Juhatuse kandidaatide esitamine lõppeb 7 päeva enne üldkoosoleku algust. 

Kandidaat peab oma nõusolekut kinnitama EAS’i sekretärile kas kirjalikult 
või suuliselt 
 

2. Juhatuse valimine toimub salajasel hääletamisel. Valija saab kasutada ühte 
alljärgnevatest hääletusviisidest:  
 

a. Elektrooniline hääletus seltsi kodulehel; hääletada saab kuni Talvelaagri 

alguspäevani ehk siis neljapäeval kell 23.59 elektooniline hääletamine 

lõppeb. Elektrooniliselt saavad ID kaardi või mobiil-IDga seltsi 

kodulehel hääletada EASi liikmed, kes on seltsi sekretärile oma 

isikukoodi edastanud 
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b. Kirjalik valimissedeliga hääletamine üldkoosolekul toimub ühes voorus 

valimissedelitega. Valija kirjutab eeltäidetud lehele 6 juhatuse liiget 

(EAS põhikiri p 4.1_seltsi president valitakse juhatuse liikmeks veel 

teiseks volituste ajaks) ja joonib alla inimese nime, keda soovib näha 

Seltsi presidendina. Elektroonilisel hääletusel osalenu ei saa osaleda 

valimissedelitega hääletamisel. 

c. Kirjalik volitus hääletamisõiguseks üldkoosolekul osalevale seltsi 

liikmele. E-hääletusel hääletanu ei saa kohapeal hääletada enda eest, aga 

samas saab seda teha volikirjaga seltsi teise liikme eest. 

d. Hääletamistulemused saab kinnitada ainult pädev üldkoosolek ehk 

üldkoosolekule peab olema registreeritud 30% liikmetest (füüsiliselt ja 

volikirjadega) sõltumata e-hääletanute arvust. 

 
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 lihtkirjalik volikiri. Volikirja blankett lisatud 
 

 
Informatsioon Seltsi liikmelisuse kohta 
Alates 2011. aastast on EASi liikmemaks 15 eurot. Selleks, et 24. jaanuaril toimuval 
juhatuse koosolekul kedagi Seltsi liikmemaksu võlgnevuse tõttu EASist välja ei 
arvataks, palume võlad likvideerida hiljemalt 23. jaanuariks 2020. Infot oma 
võlgnevuse kohta saate Seltsi laekurilt dr. Raido Paasma käest (raido.paasma@ph.ee).  
 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
EASi juhatus  
 
 
 
 
 


