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Jüri Käo juhatab koosoleku sisse.

1. Priit Alamäe tervitus ja Nortal AS tutvustus.
Priit Alamäe tervitab külalisi ja räägib lühidalt Nortal AS tegevusest.
2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja volikogu valimise protseduurist.
Piia Simmermann teeb ülevaate üldkoosoleku kokkukutsumise ja volikogu valimise
korrast. Üldkoosolek toimub 17.02.2016. Kutsed saadetakse välja 20 päeva enne
koosoleku toimumist, st hiljemalt 29.01.2016. Koos kutsega saadetakse välja ettepanek
esitada kandidaat ja meeldetuletus, et vajalik on ka kandidaadi nõusolek. Kandidaadid
peavad olema esitatud 10. veebruariks.
Isikute valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
Häälte võrdsel jagunemisel volikogu liikmete valimisel osutub valituks füüsiline isik,
kelle esindatav Eesti Tööandjate Keskliidu liige või selle liikmeskonda kuuluvad liikmed
annavad tööd suuremale hulgale töötajatele (haruliidu liikmete töötajate hulk).
Volikogu valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse kuni viisteist liiget
tööandjate liitude esindajate hulgast ja teises voorus kuni viisteist liiget tööandjate ja
liikmete esindajate hulgast (kes ei ole juriidilise isikuna tegutsevad tööandjad ja
tööandjate liidud).
Kui esimeses voorus valitakse vähem kui viisteist liiget, siis valitakse teises voorus
kandidaatide olemasolu korral iga esimeses voorus vähemvalitud liikme võrra rohkem
liikmeid. Isik, kes on valitud volikogu liikmeks esimeses voorus, ei saa kandideerida
teises voorus. Valimiste täpse korra ning tingimused otsustab üldkoosolek.
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3. Tööandjate aastakonverentsist Tuulelohe Lend.
Igal aastal võetakse tööandjate konverentsil fookusesse teema, mis on ühiskonnas
valukohaks ning millega tegelemine on Eesti konkurentivõime seisukohalt oluline. 2016.
aasta konverentsi peateema keskendub sisserändele. Kuigi Eesti ühiskond on väga
teravalt reageerinud pagulasküsimusele, on pagulased vaid väike osa suuremast,
rahvastiku ja tööjõu problemaatikast. Tööealiste inimeste arv väheneb pöördumatult
ning on aeg alustada lahenduste leidmiseks ning Eesti kestlikkuse tagamiseks avalikku
debatti. Eesti mõjukaima tööandjaid ühendava organisastsioonina ja sotsiaalpartenrina
tunnetame vastutust see oluline teema tõstatada.
Tuulelohe Lend on saanud igal aastal suurt meedikajastust ning selle mõju on näha ka
poliitikas. 2015. aasta konverents keskendus riigireformi vajalikkusele ning kogus kahe
päevaga 5,3 miljaonit kontakti. Kuu aega pärast konverentsi asus ametisse uus valitsus,
kus esimest korda loodi riigihalduse ministri koht (kes vastutab riigireformi läbiviimise
eest).
2016. aasta konverents toimub 2. märtsil Swissotel Tallinnas. Esinema on kutsutud
Swedbank, G4S ja ISS. Lisaks Sven Tamkivi (Teleport), väliseksperdid Iirimaalt ja UusMeremaalt, Eesti poliitikud ja ametnikud, välismaalased Eestist ning eksperdid.
Konverentsi finantseerimisega oleme eesmärgi lähedal. Suur tänu toetajatele: Alexela
Group, G4S AS , Eesti Gaasi AS, Elering AS, Tartu Ülikool, Tallinna Sadam AS ja Swedbank
AS.
4. Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik Merle Maigre räägib Eesti
julgeolekuolukorrast.
Välispoliitilisest dimensioonist suure osa hõlmab Venemaa. Balti riigid ei ole Venemaa
jaoks tähelepanu keskmes. Lääne ja Venemaa suhted väljenduvad energiapoliitikas,
kaubandusküsimustes.
Eesti jaoks oluline märksõna on heidutus (olukorra loomine, kus meie ründamine oleks
liiga kõrge hinnaga). Otsused on tänaseks tehtud ning NATO liigub otsuste kinnitamise
suunas.
Siseriiklikus dimensioonis on fookuses eelhoiatus (luureteenistuse töö), sõjaline
kaitsevõime (NATO ja kaitsevägi), riigi juhtkonna teadlikkus julgeolekust ja suutlikkus
kiiresti otsuseid langetada, kaitsekulutuste teema ning Eesti kuvand väljaspoole.
Volikogu liikmetel on võimalus esitada küsimusi, mis saavad ka vastused. Volikogu
esimees tänab Merle Maigret huvitava ettekande eest.

Jüri Käo tänab volikogu liikmeid. Koosolek on lõppenud.
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