
 
REFS “ESTONIA”  juhatuse  koosoleku  

 protokoll nr. 52  
 
 

 
Koosolek toimus 14. aprillil 2017. a Tallinnas. 

Koosoleku algus kl. 14.00 
Koosoleku lõpp kl. 16.00 

Osalesid:  T. Paeväli, K.Andres, K.Laurits, R.Kreek, P. Sgirka. 
Koosolekut juhatas: P.Sgirka. 

Koosolekut protokollis: K.Laurits. 
 

 
Päevakord: 

 
1) REFS Estonia 2017.a üldkoosolek. 
2) REFS Estonia filateelianäitus EstEx 2018. 
3) Filateelianäitus „Estonia’ 2017“ Tartus. 
4) Jooksvad küsimused 

 
 

Arutati: 
 

 
1.  Estonia seltsi üldkoosolek võiks toimuda maikuu kokkutuleku ajal (22.05.17). Sellest 

tuleb kõikidele liikmetele eelnevalt teada anda. Üldkoosoleku päevakava võiks olla 
selline: 
Koosoleku avamine  – juhatuse esimees; 
Koosoleku juhataja ja sekretäri valimine, hääletamine; 
2016. aasta aruanne – juhatuse esimees, hääletamine; 
Revisjonikomisjoni 2016.aasta  aruanne; 
2017. aasta eelarve arutelu, hääletamine; 
2017.aasta filateelianäitusest – Peeter Sgirka; 
Jooksvad küsimused (EstEx2018) ja sõnavõtud (mitte rohkem kui 5 minutit 
inimesele). 
Aprillikuu kokkutuleku ajaks trükkida plakatid ja need üles panna. 

2. EstEx 2018 näituse buklett on valmis ja neid saab nüüd levitama hakata. Mitmed meie 
juhatuse liikmed sõidavad Tamperesse Filandia maailmanäitusele ja see oleks kõige 
parem koht neid levitada, sest sinna sõidavad kokku kõik meile tähtsad isikud. 
Bukletid said viidud ka EV100 korraldajatele. Otsime kohta Palmarese 
korraldamiseks. Läbirääkimised käivad mitme asutusega, kuid kõige tõenäolisem on 
Lillepaviljon. Sinna mahub ära kindlasti rohkem kui 200 inimest ja asukoht on ka 
soodne. Jätkata kõigil juhatuse liikmetel sponsorite otsimist. 

3. Tihe koostöö  Sihtasutuse Eesti 100 korraldajatega on jätkunud. Meie selle aasta näitus 
on ka kajastatud EV100  sündmuste 2017.a nimekirjas.  
Metallikunstnik Viktor Kuik teatas, et on valmis näitusemedali proov ja seda saab 
kõikidele näidata üldkoosoleku ajal. Tihe koostöö käib kunstnik L.Lõhmusega. Valmis 
on näituse kutsed ja plakat. Need tuleb viia trükkimisele. On saavutatud kokkulepe 



Pärnu Lõõtspilli Haigete ansambliga, kes on nõus esitama meile näituse teisel päeval 
(so 15.07.17 kell 12.00) tunniajase kontserdi. Valmis saab ka suur Eesti kaart, kuhu on 
kleebitud kõik Eesti kultuuriga seotud ja Eesti Posti poolt välja lastud postmargid 
alates 1991.aastast. Eesti Post esitleb näituse avamise päeval terviasja. 

4. Seose surmaga kustutada REFS Estonia liikmete nimekirjast Kaljula Saare ja 
Aleksander Einseln. 
 

      
 

 
Otsustati: 

 
1. Läbi viia REFS Estonia 2017.a üldkoosolek 25.05.2017.a Tallinna kokkutuleku ajal 

Audentese Erakooli ruumides algusega kell 12.00. Kinnitada päevakord järgmiselt: 
Koosoleku avamine  – juhatuse esimees; 
Koosoleku juhataja ja sekretäri valimine, hääletamine; 
2016. aasta aruanne – juhatuse esimees, hääletamine; 
Revisjonikomisjoni 2016.aasta  aruanne; 
2017. aasta eelarve arutelu, hääletamine; 
2017.aasta filateelianäitusest – Peeter Sgirka; 
Jooksvad küsimused (EstEx2018) ja sõnavõtud (mitte rohkem kui 5 minutit 
inimesele). 
Panna üles plakatid aprillikuu kokkutuleku ajal. 

2. Võtta kaasa Soome näituse EstEx2018 bukletid ja jagada neid Läänemere äärsete 
riikide esindajatele. Samuti viia läbi eelläbirääkimised meid huvitavate riikide 
esindajatega.  

3. Jätkata koostööd kunstnik L.Lõhmusega näituse materjalide väljatöötamisel ja 
trükkimisel. 

4. Kustutada REFS Estonia liikmete nimekirjast Kaljula Saare ja Aleksander Einseln. 
 

 
 
 
 
Allkirjad:  Koosolekut juhatas:  P.Sgirka 

 
 
                         Protokollis:  K.Laurits 
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