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Päevakord:
1. Kalevi Ujumiskooli EIL liikmeksastumise avalduse arutelu ja otsus
2. EPK Täitevkomitee liikmekandidaatide ja presidendikandidaatide üle arutelu ning
esitamise otsustamine
3. Muud võimalikud küsimused

Punkt 1
Kalevi Ujumiskool MTÜ (Reg.nr. 80302784) on esitanud avalduse EIL liikmeks astumiseks.
Falkenberg küsis lisainfot KUK-käest, Pollisinski selgitab olukorda KUK ümber ja tunneb
huvi, küsib kas nad tegelevad ka muude aladega peale ujumise. Vakra sõnab, et meil ei ole
põhjust nende liikmeks vastuvõtmisest keelduda, kuna nad tegelevad ka liikumispuudega
inimeste spordiga. Vakra selgitab veel oma seisukohti puudega inimeste normaalsest
kuulumisest tavaspordiklubidesse. Liiv arvab, et KUK-il oleks kuuluda EPUL-i liikmeskonda.
Juhatus arutab veel küsimust ning otsustab:
Otsus 2017-51/15:
1. peasekretäril püüda veel kord saada KUK-ilt vastust, et kas nad tegelevad vaid
ujumisega või ka muude liikumispuudega inimeste spordialadega,
2. Kas KUK on esitanud liikmeks astumise avalduse EPUL-ile
3. anda KUKile teada, et põhimõtteliselt oleme nõus neid EIL liikmeks võtma, kuigi me
ei tegele ujumisega ja seepärast soovitaksime esmalt neil astuda EPUL liikmeks.
4. KUKilt vastuse saades pöörduda küsimuse juurde uuesti tagasi juhatuse
meiliarutelus.

Punkt 2
Juhatuse liikmed arutavad EPK täitevkomitee liikmete ja presidendi kandidaatide üle. Vakra
pakub välja TK liikmekandidaatideks esitada lisaks EIL aastakoosolekul kinnitatud Alar
Õigele veel Toomas Sepp, Tallinna Linnasekretär ja kaptenmajor Toomas Kasemaa, Eesti
Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse ülem. Falkenberg teeb ettepaneku
esitada ka EPK TK liikmekandidaadiks Rainer Vakra ning täiendab, et Toomas Sepa esitab
Kurtide Spordiliit, meie liit võiks toetada.
Vakra teeb ettepaneku esitada EPK presidendikandidaadiks Riigikogu liige Monika
Haukanõmm.
Juhatus arutleb kandidaatide üle ja otsustab:
Otsus 2017-52/15:
1. Esitada EIL poolt EPK TK liikmekandidaatideks Alar Õige, Toomas Kasemaa ja
Rainer Vakra ning toetada Toomas Sepa kandidatuuri.
2. Esitada EPK presidendikandidaadiks Monika Haukanõmm.

Punkt 3
Falkenberg: RT vehklemise eelarve tõotab kujuneda suuremaks kui 2017 plaanis ette
nägime, sest koos Poola MK etapiga korraldatakse ka U17 MM (juulis) ja seeniorite MM saab
toimuma novembris Roomas (teade tuli 11.05). MM-ide kulud on suuremad ja juba praegu on
eelarve lõhki 1650 euro ulatuses. Ja lisandumas on MM kulud. Samas jääb RT curlingul ära
välisvõistlus sügisel, sest see tuleb koju kätte ja meie kulud on seega tunduvalt väiksemad.
Teen ettepaneku kirjutada HMN-i lisaprojekt ning korrigeerida EIL 2017.aastaeelarvet ning
puudujääv summa tõsta RT curlingust üle RT vehklemisele. Täpne summa arvutada siis kui
täpsed kulud selguvad, sealjuures ei tohi curlingu rahastamine selle all kannatada.
Otsus 2017-53/15:
Juhatuse liikmed nõustuvad Falkenbergi ettepanekuga.
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