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1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Aruande tutvustus, tagasivaade aasta tegevustele: 
- Linnaidee projekt ametlikult läbi, Teele veab, et volikogust ka läbi käiks. Käib vaidlus

koostöö vs kaasamine, jätkame igatahes, entusiasmist hetkel.
- Planeeringutest osalesime enam Telliskivi ja Kalaranna tänavatel, esimene tuli nagu 

tuli, aga rattatee vähemalt sai tehtud. Kalarannal hoiab Toomas silma peal, väga 
midagi ei toimu, aga me jääme oma vastuväidete juurde. Ranna teeme tänavu ka jälle
korda, autode ligipääsu võiks jälle kinni tõsta, kel jaksu. Pro Kapitalist on kena 
prügikonteineri hoidmine. Vana-Kalamaja tänavaruumi teemal sai elanikke 
küsitletud, Toomas jätkab. Soo tänavaga oleme väga rahul. Lisaks loendasime 
liiklust, et planeerida lihtsam oleks, ja tänavu jätkame Põhja-Tallinna üldplaneeringu
ettepanekutega viimistlemisega veel (Teele ja Toomas). 

- Kalamaja päevi ei pea tutvustama ehk, Pelgulinna päevadel lõime ka kaasa.
- Seltsi suvepäevad olid ja jäävad, kaks nädalat pärast Kalamaja päevi. Kaarel kirjutab 

listi.
- Seltsil tuleb sügisel viies juubel.
- SK Kannikad Trimmi on samuti tegev, tulemust olla näha, vigastusi ka.
- Tänavusse tegevusplaani on täiendused oodatud.
- Liikmeskond kasvab vaikselt, liikmemakse tasutakse.
- Seltsi rahaasjad on korras. Kaks projekti oli, need kenasti nullis, telk-pingid-

termosed on ka alles, oleme teistele asumitele ka laenanud. 2012. aasta annetused 
(1100) on siiani tallel, kui on vaja avaliku huvi eest võidelda planeeringutes. Muidu 
on nii 3000 vaba raha.

Ühehäälne otsus: kinnitada seltsi 2013. aasta aruanne.

2. Juhatuse liikmega tehingu tegemine

Ühehäälne otsus: Kiita heaks senised ja tulevased tehingud juhatuse liikme Kristel 
Klammeriga tema osutatud raamatupidamisteenuse eest tasumiseks. Mõistlikkuse ja 
võimaluste piires, eks ole.

3. Juhatuse valimine

Juhatuse volitused kehtivad põhikirja järgi aastaks, Meelis Trepp soovib lahkuda. 
Aktiivsemaid inimesi on nagunii kogu aeg kaasatud, kes ametlikult juhatusse ei kuulu, aga 
varsti on nad ka seal. Nii võiks Maarja juhatusse tulla, kes oleks ka nõus.
Ühehäälne otsus: kutsuda juhatusest tagasi Meelis Trepp, valida uueks juhatuse liikmeks 
Maarja Läänesaar ja pikendada ülejäänud kuue liikme volitusi järgmiseks perioodiks.
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4. Jooksvad teemad

Kaarel muretseb, kas finantsreserv on meil piisav, peaks suurendama või laiaks lööma? 
Praegune tundub hetkel piisav, kui õigusabi kulusid peaks tulema, tasub varem valmis olla 
pro bono advokaatide kaasamiseks. Hetkel suurt jama ka pole, üritame ikka teistel viisidel 
probleeme lahendada, meiega arvestatakse ka juba rohkem, sh meie valmisolekut kohtusse 
minna, mistõttu on ka teistel huvi muul moel kokkuleppele jõuda (nt Kalarannas).

Krista ootab uusi ideid, kellele ja mida korraldada veel lisaks senistele tegevustele. Päevade 
ajal võiks miski arutelu teha vastavalt alapealkirjale “Kalamaja tulevik”, halvemal juhul 
õhtusöögil. Lisaks võiks päevadel müüjad mitte ilgelt palju kasumit koorida, jätab nõmeda 
mulje, aga eks Kalamaja olegi kallimaks läinud.

Sünnipäeva võiks sügisel teha eeskava ja lauaga Pelgulinna rahvamajas seekord.

Idee ka kandi kaart teha, ja huvitavaid kohti QR koodiga märgistada, plaan soikus, 
kultväärtustele meenutada, võime ka ise kujunduse välja mõelda ja jännata, kui nad natuke 
raha annaks. 

Hr Lenderile võiks ka ausamba teha kusagile parki. Ristiku tn-l on üks tühi krunt näiteks 
tema majade juures.

3. mail siis jälle Kalarannas talgud, Eneli Luts on tänavune talgujuht. 

Kalamaja segakooril kaks kontserti, Kalamaja päevadel ja kaks nädalat pärast seda 
Loomelinnaku rohelises saalis.

Pühapäeval on ka spordipäev, võrkpall, laste viievõistlus ja näidistreeningud.
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