
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu üldkoosoleku protokoll 

Üldkoosolekust võttis osa 59 inimest. Koosoleku juhatajaks valiti Margus Pedaste, 

protokollijaks Anne Laius. 

1. Eesti bioloogiaõpetajate 1. talvepäevade seisukohtade ettevalmistamine. 

Margus Pedaste esitas EBÜ talvepäevade ettekannete ja arutelude alusel koos-

tatud talvepäevade seisukohad ning need arutati ühiselt läbi. 

2. Aastaaruande kinnitamine. 

a) sisuaruanne – Margus Pedaste luges sisuaruande ette ning see kinnitati 

ühehäälselt: poolt – 59, vastu – 0, erapooletud – 0. 

b) finantsaruannet hindas järelvalvetoimkond, mille aruande esitas Tiina 

Gaškov. Arunne kinnitati ühehäälselt: poolt – 59, vastu – 0, erapoole-

tud – 0. 

3. Järelvalvetoimkonna valimine. Margus Pedaste tegi ettepaneku jätkata senisel 

järelvalvetoimkonnal, kuid Ly Valmaa taandas ennast. Seega jäid toimkonna 

kandidaatideks Tiina Gaškov ja Triinu Karolin. Uuena kandidaadina seati üles 

Ester Järvekülg. Üles seatud komisjon leidis üldkoosoleku kinnituse: poolt – 

56, vastu – 0,  erapooletud – 3. 

4. Põhikirja muutmine. 

Tago Sarapuu esitas kaks ettepanekut EBÜ põhikirja muutmiseks ja tutvustas 

nende tegemise tagamaid. Ettepanekud pandi hääletusele. 

a) ettepanek 1: muuta EBÜ põhikirja punkti 3.1.1. järgnevas redaktsioo-

nis – „EBÜ tegevliikmed on loodusteadusliku kõrgharidusega bioloo-

giat õpetavad üldharidus- ja ametikoolide tegevõpetajad ja bioloogia-

õpetajaid koolitavad kõrgkoolide õppejõud; toetajaliikmed on bioloo-

giahariduse edendamisega seotud isikud, asutused ja organisatsioonid; 

auliikmeteks on aktiivsest õppetööst loobunud õpetajad ja õppejõud.“ 

Ettepanek võeti vastu ühehäälselt: poolt – 59, vastu – 0, erapooletud – 

0. 

b) ettepanek 2: muuta EBÜ põhikirja punkti 4.10. järgnevas redaktsioonis 

– „EBÜ tegevust juhib ja seda esindab 7-liikmeline juhatus. Juhatuse 

liikmed valib üldkoosolek ja määrab need ametisse 3 aastaks. Kui ju-

hatuse liige lahkub kirjaliku avalduse alusel juhatusest, täidetakse va-



banenud koht automaatselt poolthäälte arvu poolest järgeva liikmega. 

Presidendiks valitakse enim hääli kogunud juhatuse liige; teise häälte-

summa omanik valitakse asepresidendiks.“ Ettepaneku võeti vastu 

ühehäälselt: poolt – 59, erapooletud – 0, vastu – 0. 

5. Liikmete vastuvõtmine ja nimekirjast kustutamine 

Margus Pedaste tutvustas aasta jooksul vastu võetud ja välja astunud liikmete 

nimekirju ning esitas väljaarvamiseks kaks EBÜ liiget: 

a) eelmisest üldkoosolekust alates on vastu võetud 17 liiget: Andres Falk, 

Urmas Lekk, Eha Vahtras, Eve Kanger, Liivi Plint, Eve Sarap, Mario 

Mäeots, Tanel Pärnamets, Moonika Teppo, Tiiu Maran, Kadi Rätsepp, 

Andrus Metsma, Viive Kiis, Merike Einma, Triinu Tõrv, Inna Särel, 

Marje Loide; 

b) eelmisest üldkoosolekust alates on välja arvatud: Anne Palumets, 

Camilla Meister; 

c) otsustati EBÜ liikmeskonnast välja arvata:  Pille Sõrmus (poolt – 55 

vastu – 0 erapooletud – 4), Gladys-Friederike Kuum (poolt – 50, vastu 

– 3, erapooletud – 6). 

6. Ühingu 2007. a. liikmemaksu suuruse otsustamine. Meenutati, et liikmemaks 

tuleb tasuda jooksva aasta aprilliks. Liikmemaksu suuruseks määrati 160 

krooni (poolt – 59, vastu – 0, erapooletud – 0). 

7. Jooksvad küsimused. 

EBÜ auliige esitas ettepaneku moodustada redaktsioonikomisjon Eesti bioloo-

giaõpetajate talvepäevade pöördumise koostamiseks loodusõpetuse säilitamise 

toetamiseks 1. ja 2. kooliastmes. 

8. Auliikmete nimetamine. 

Ühingu auliikmeteks nimetati ühehäälselt Ruth Ling ja Aino Orgmets (poolt – 59, 

vastu – 0, erapooletud – 0). 
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Protokollija: 
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