EAL üldkogu koosolek 02.12.2017 Tallinnas

03.11.2017

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek toimub laupäeval, 2. detsembril 2017 kell 11-16 Tallinnas Viru
hotelli konverentsikeskuses (Viru Väljak 4).
11.00 Delegaatide registreerimine, kohv
11.30–16.00 Üldkogu koosolek
Päevakord:
1. 11.30 Koosoleku avamine, juhataja, protokollija, komisjonide valimine; päevakorra
kinnitamine;
2. 11.40 EAL presidendi aruanne 2017. a tegevuse kohta;
EAL 2016.a eelarve täitmise aruanne;
3. 12.20 EAL 2018. a eelarve kinnitamine; liikmemaksude kehtestamine;
4. 12.40 Eestseisuse koosseisu muudatuse kinnitamine;
5. 12.50 Presidendivolituste üleandmine
13.00 – 14.00 lõunavaheaeg
6. 14.00 Üldkogu külaline – Rain Laane, Haigekassa juhatuse esimees, ettekanne ja diskussioon;
7. 14.30 Uue kollektiivlepingu projektist ja läbirääkimiste alustamisest;
8. 15.00 Sõnavõtud ja arutelu; üldkogu avalduse vastuvõtmine;
9. 16.00 Koosoleku lõpetamine.
Päevakorrapunktide kellaajad on orienteeruvad.
EAL 2018. a eelarve projektis on liikmemaks 10.53 € kuus (arsti tunnitasu alammäär alates
01.04.2017), arst-residendil ja doktorandil 7.02 € kuus, mittetöötaval liikmel 10.53 € aastas. Eelarvet
ja liikmemakse arutab volikogu 17.11.2017, eelarve projekti saadame delegaatide jaoks pärast
volikogu.
Üldkogule esitatakse 2017.a tegevuse aruanne ja 2016.a eelarve täitmise aruanne ning koos järgmise
aasta eelarvega tutvustatakse 2017.a eelarve täitmist 31.oktoobri seisuga.
Kuna Tallinna AL valis uueks presidendiks dr Pille Andressoni, siis on ta dr Toomas Kariisi asemel
delegeeritud eestseisuse liige. Üldkogu peab muudatuse kinnitama. Eestseisuse valimised toimuvad
järgmisel aastal.
2016.a üldkogul valiti perioodiks 2018–2020 EAL presidendiks dr Jaan Sütt. Dr Lembi Aug annab
presidendivolitused talle üle.
Üldkogu külaline on uus Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, kes kõneleb haigekassa plaanidest
ja kellele saab esitada küsimusi.
Praegune kollektiivleping kehtib 2018.a lõpuni. Selleks, et sõlmida alates 2019.a uus kollektiivleping,
peame järgmisel aastal varakult läbirääkimisi alustama. Volikogu arutab uue kollektiivlepingu
tingimusi 17.novembril.
Üldkogu delegaadid valitakse piirkondlike ühenduste poolt ja piirkondlikesse ühendustesse
mittekuuluvate liikmete seast. EAL liikmete arv seisuga 02.11.17 on 3024 (ilma EASR liikmeteta 2974).
Põhikirja järgi on üldkogu delegaatide arv 200, arstiteadusüliõpilaste seltsil on üldkogus 10 delegaati,
EASR-l 1 delegaat, teistel piirkonnaliitudel 1 delegaat iga 15-16 liikme kohta (täpne kvoot 15,7).
Üksikliikmete ja mittetegutsevate piirkondlike ühenduste (Jõgeva, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Rapla,
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Võru) liikmete hulgast valitakse delegaadid e-posti teel. Lisatud tabel delegaatide orienteeruva
jaotuse kohta.
PIIRKONNALIIT

DELEGAATE

ENÜ
Hiiumaa
Kohtla-Järve
Läänemaa
Narva
Põlva
Pärnu
Saaremaa
Tallinn
Tartu
Tartumaa
Valga
Viljandi
üksikliikmed + mittetegutsevate
piirkondlike ühenduste liikmed
EASR
EAÜS
kokku

46
1
4
3
2
3
11
4
67
30
1
2
4
11

LIIKMEID
02.11.2017
728
17
71
45
27
45
166
67
1047
472
22
25
66
176

1
10
200

2974 (ilma EASR-ta)

Eestseisuse liikmed on 200 hulgas, mitte lisaks neile! Palume delegaatide valimisel arvestada
põhimõttega, et nende hulgas oleks võimalikult palju töötavaid arste. Eelistatud on delegaadid, kes
isiklikult kohale tulevad.
Palume hiljemalt 24. novembril 2017 aadressil arstideliit@arstideliit.ee
1) registreerida piirkonnaliitudes valitud delegaadid, märkides kindlasti, kes osalevad isiklikult
ja kes volitusega;
2) teatada EAL liikmetel, kes ei kuulu tegutsevasse piirkonnaliitu, soovist osaleda üldkogu
koosolekul;
Ettepanekud üldkogu avalduse koostamiseks palume saata 20. novembriks arstideliit@arstideliit.ee
Tervitades
Katrin Rehemaa
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