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1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar avab üldkoosoleku ning tutvustab volikogu
esimeest Tiit Kuuli’t ja keskliidu büroojuhti Jaanika Tutt’i ning teeb omapoolse ettepaneku määrata
nad vastavalt üldkoosoleku juhatajaks ja protokollijaks. Teisi ettepanekuid ei tehta.
Otsustatakse ühehäälselt:
1.1. Üldkoosolekut juhatab keskliidu volikogu esimees Tiit Kuuli;
1.2. Üldkoosolekut protokollib Jaanika Tutt.
2. Volikogu asendusliikme valimise korra kinnitamine
Keskliidu õigusnõunik Piia Zimmermann tutvustab volikogu asendusliikmete valimise korra eelnõud
(lisa1) ning teeb ettepaneku anda mõlema vooru hääled üheaegselt.
Otsustatakse ühehäälselt:
2.1. Kinnitada esitatud volikogu asendusliikmete valimise kord (lisa1);
2.2. Mõlema vooru hääletus viia läbi üheaegselt.
3. Häältelugemiskomisjoni liikmete valimine
Tiit Kuuli teeb ettepaneku nimetada häältelugemiskomisjoni esimeheks Arno Almann ja komisjoni
liikmeteks Piia Zimmermann, Liisi Maria Muuli ja Raul Aron.
Otsustatakse ühehäälselt:
3.1. Valida häältelugemiskomisjoni esimeheks Arno Almann ja komisjoni liikmeteks Piia
Zimmermann, Liisi Maria Muuli ning Raul Aron.
4. Volikogu asendusliikmete valimine
Esimesel hääletussedelil on lubatud märkida üks (1) liige tööandjate liitude esindajate hulgast ning
teisel hääletussedelil üks (1) liige tööandjate ja põhikirja punktis 3.2. nimetatud liikmete esindajate
hulgast (kes ei ole juriidilise isikuna tegutsevad tööandjad ja tööandjate liidud).
Peale hääletamist valimiskast suletakse ning häältelugemiskomisjon alustab häälte lugemisega.
Lähtuvalt volikogu asendusliikmete valimise korra punktist 10 osutuvad valituks kandidaadid, kes on
saanud teistest rohkem hääli. Häälte võrdsel jagunemisel osutub valituks isik, kelle esindatav liidu liige
või kelle esindatavad liidu liikmeskonda kuuluvad liikmed annavad tööd suuremale hulgale töötajatele.

Pärast hääletustulemuste väljaselgitamist teeb volikogu esimees Tiit Kuuli üldkoosoleku liikmetele
teatavaks hääletustulemused.
Lähtuvalt häältelugemiskomisjoni otsusest ja volikogu valimise korrast kinnitab koosoleku juhataja
Tiit Kuuli valimistulemused, millega valitakse Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu asendusliikmeteks
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