
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit 
 

Üldkoosoleku protokoll  

 
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (edaspidi EKHHL) üldkoosolek toimus 18. 
novembril 2016 aastal Swissotel konverentsikeskuse Ballroom 3 saalis, aadressil Tornimäe tn 3, 
Tallinn, 10145.  
 
Üldkoosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.30. 
 
Osa võttis 27 MTÜ EKHHL liikmete hääleõiguslikku esindajat,  mis on fikseeritud üldkoosoleku 
osavõtjate registreerimise lehega (lisatud protokollile koos volikirjadega).  
 
Igal MTÜ EKHHL liikmel on 1 (üks) hääl. Üldkoosolek kutsuti juhatuse poolt kokku alljärgneva 
päevakorraga: 
 

• Üldkoosoleku reglemendi, koosoleku korralduse ja päevakorra kinnitamine 
• Tunnistuste ja sertifikaatide pidulik kätteandmine 
• MTÜ EKHHL 2017 aasta eelarve kinnitamine 
• MTÜ EKHHL põhikirjas EKHHL aadressi ja nimetuse muutmine 
• Järgmise üldkoosoleku 15.06.17 ja toimumise koha määramine 

 
Üldkoosoleku päevakorra punktide läbi arutamise, ettekannete ära kuulamise ja hääletamiste 
tulemusel võeti vastu järgmised otsused: 
 

1.  Kinnitada üldkoosoleku päevakord alljärgnevana: 
• Üldkoosoleku reglemendi, koosoleku korralduse ja päevakorra kinnitamine 
• Tunnistuste ja sertifikaatide pidulik kätteandmine 
• MTÜ EKHHL 2017 aasta eelarve kinnitamine 
• MTÜ EKHHL põhikirjas EKHHL aadressi ja nimetuse muutmine 
• Järgmise üldkoosoleku 15.06.17 ja toimumise koha määramine 

 
Poolt 26  häält, vastu 0 häält, erapooletuid  0 häält. 

 
 

2. Kinnitada üldkoosoleku reglement (lisatud protokollile, 1-l lehel), kinnitada 
koosoleku juhatajaks Jüri Kröönström ja protokollijaks Heiki Tamm. 

 
Poolt 26  häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält. 
 

 
3. Kinnitada MTÜ EKHHL 2017 eelarve (lisatud protokollile, 1-l lehel) 
 
Poolt 26 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält. 
 

     4. Muuta MTÜ EKHHL põhikirja alljärgnevalt: 
     4.1. Muuta põhikirja päises ja põhikirja punktis 1 ärinimi, uueks ärinimeks on MTÜ        
            Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit. Muuta ka põhikirja punktis 1 ärinime lühend,  
            uueks ärinime lühendiks on EKKL. 
     4.2. Muuta põhikirja punktis 2 postiaadress, uueks postiaadressiks on Pärnu mnt 141,  
            Tallinn, 11314.  
     4.3. Kinnitada eeltoodud muudatusi sisaldav uus põhikirja redaktsioon (põhikirja uus  
            redaktsioon lisatud protokollile). 

   
 



Poolt 26   häält, vastu 0 häält, erapooletuid 1 hääl. 
 
 

5. Määrata järgmise MTÜ EKHHL üldkoosoleku ja seminari toimumise ajaks 15. 
juuni 2017 ja toimumise kohaks Saaremaa. Hääletati alternatiiv 1: Saaremaa,  
alternatiiv 2: Paide. 

 
Alternatiiv 1 poolt 19 häält, alternatiiv 2 poolt 6 häält, erapooletuid 2 häält. 

 
 

 
Lisaks eeltoodule anti MTÜ EKHHL üldkoosolekul vastavalt päevakorras kajastatud ajalisele 
järjestusele välja ka kinnisvara korrashoiu valdkonna sertifikaadid 7-le juriidilisele isikule ja 
kutsetunnistused 3-le füüsilisele isikule. 
 
Protokolli kandmiseks ühtegi eriarvamust ei esitatud, samuti ei esitatud ühtegi kirjalikku 
ettepanekut ega avaldust. 
 
 
 
 
 
Jüri Kröönström                     Heiki Tamm 
 
digiallkiri                               digiallkiri 
 
üldkoosoleku juhataja                          üldkoosoleku protokollija 
 
 
 
 
Protokolli lisad: 

1. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimise leht 
2. Üldkoosoleku reglement 
3. 2017 eelarve   
4. Koosolekul esindamiseks esitatud volikirjad 
5. Põhikirja uus redaktsioon 


