Eesti Invaspordi Liit
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Nr. 11

16. september 2020

Algus kell 12.00, lõpp kell 13.30
Osa võtsid: Väino Marjak, Viljar Villiste, Rainer Vakra (Zoomis), Kaia Kollo, Endre Varik, Signe Falkenberg
Puudusid: Urmo Pollisinski, Ivar Liiv, Tõnis Mölder
Juhatas: Rainer Vakra
Protokollis: Signe Falkenberg

PÄEVAKORD:
1. Ülevaade 2020 tegevusest Covid-19 perioodil (ärajäänud, edasilükatud ja toimuvad võistlused, muu toimunud tegevused)
2. POM kandidaatide ettevalmistus- ja võistlustegevusest 2020-2021
3. 2021.aasta esialgne tegevuskava ja eelarve
4. EIL aastaraamatust, aasta lõpetamisest
5. EPK Täiskogust ja hääleõigusliku delegaadi määramine
6. Muud küsimused

P.1
S. Falkenberg tutvustab EIL tegevusi Covid-19 perioodil – ärajäänud ja edasilükatud võistlused, ülevaade
muudest tegevustest koostöös Paralümpiakomiteega (vt. lisa 1). Põhjalikumalt arutab juhatus discgolfi
teemadel ning arvab, et me vajame sellealast koolitust Discgolfi liidult.
OTSUS (ühehäälne): Võtta ühendust Discgolfi liiduga ja teha neile ettepanek korraldada koolitus.

P.2
S. Falkenberg annab ülevaate Tokyo POM kandidaatide ettevalmistusest ja võistlustegevusest 2020. aastal
ning edasistest plaanidest 2021 aastal.
K. Kollo lisab infot uutest lootustandvatest kergejõustiku harrastajatest.
Juhatus võtab informatsiooni teadmiseks.

P.3
S. Falkenberg annab ülevaate esialgselt kokkupandud tegevuskavast ja eelarvest (vt.lisa 2). Veel ei ole
kohalike võistluste ajakava paika pandud, ära on määratud võistluste arv ja alad ning eeldatav maksumus
kokku. Sama Eestis peetavate rahvusvaheliste võistluste kohta. Rahvusvaheliste võistluste plaanid on kokku
pandud alade kaupa ning määratud eeldatav maksumus.
Taotlus läheb novembris korrigeerimisele ning muudatused esitatakse ka Kultuuriministeeriumile uuesti.
Juhatus arutab koostöös EPK-ga planeeritavaid noortetegevusi – laagreid ja võistlusi, sh ka discgolf ning
kohtunike koolitamist meie võistluste jaoks (erinevad alad, aga põhiliselt boccia).
OTSUS (ühehäälne): Novembriks täpsustada kohalike võistluste ajakava.

P.4
S. Falkenberg küsib nõu aastaraamatu koostamise kohta sel aastal. Tegevusi on toimunud väga vähe,
põhiliselt kohalikud üritused. Maht oleks sel aastal väiksem, aga ikkagi annaks ajaloo seisukohalt selle välja.

Otsustatakse proovida sisukava kokku panna.
R. Vakra sõnab, et aastalõpu üritus on soovitav ikka teha koostöös EPK-ga, kuigi parimaid välja ei kuulutaks,
aga toetajaid tuleb tänada ning ühtekuuluvustunde hoidmiseks on aastalõpu üritus teretulnud. Tänada võiks
ka neid, kes panustavad paraspordi arendamisse – ürituste korraldajad, treenerid.
Falkenberg täiendab, et esialgu on välja pakutud ürituse ajaks 21.detsember, aga võimalik, et see aeg nihkub
varasemaks. Juhatuse arvamus edastada EPK-le.

P.6
S. Falkenberg tutvustab EPK täiskogu toimumist ja päevakorda 28.septembril algusega kell 12 Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskuse saalis. EIL saab saata EPK Täiskogule 2 delegaati, ühe neist hääleõigusega.
EPK on tegemas muudatusi oma põhikirja.
Juhatus arutab EPK põhikirja ja teeb omalt poolt ettepaneku esitatud põhikirja projekti muudatuseks. Juhatus valib EIL esindaja EPK täiskogule.
OTSUS (ühehäälne): EIL-i esindab EPK täiskogul hääleõigusliku delegaadina Rainer Vakra. Teine delegaat on
Viljar Villiste, kellele läheb hääleõigus juhul, kui Vakra ei saa osaleda.
OTSUS (ühehäälne): EIL juhatus teeb omalt poolt ettepanekuid p.6.9 EPK põhikirja projekti osas:
1. EIL juhatus eelistab isikuvalimisi
2. Kui EPK juhatuse/täitevkomitee suurus jääb 7-9 liiget, siis ei pooldata puudepõhiste esindajate valimist
3. Kui siiski soovitakse, et EPK täitevkomitees/juhatuses on puudepõhised esindajad, siis olgu nad ex officio*
ja juhatuse suurus olgu 9-11 liiget.

P.7
Muud küsimused:
S.Falkenberg ettepanek: Tõsta treeningutel osalejatele makstavat sõidutoetust 0,1 eurolt/km kohta 0,13
euroni/km kohta. Juhatus nõustub ühehäälselt.

Koosoleku juhataja: Rainer Vakra
Koosoleku protokollija: Signe Falkenberg

