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Päevakord:
1. 2012 aasta tulude ja kulude kokkuvõte
2. 2013 aasta tegevusplaani ja eelarve korrigeerimine
3. Kujunenud olukorrast EIL-is aasta alguses
4. Muud küsimused

Punkt 1
EIL esialgsed, inventeerimata tulud ja kulud 2012
TULUD
151301
SM toetus
53369
HMN
42077
KULKA
10500
TSNA
10690
Sponsorlus
10930
Osavõtutasud
15008
Liikmemaksud
630
Muu tulu
1555
Jääk 2011
6542

KULUD
Tegevuskulud
sh palgakulu
kontori rent
Sidekulu
Org.kulu
Transport, lähetused
R/p kulu
Pangateenused
Eesti-sisesed üritused
Kelguhoki
Ujumine
Sõudmine
Tennis
Kergejõustik
Muud võistlused

144179
21095
12662
3124
631
1434
2043
1134
68
19227
68200
7192
20105
5290
1596
1473

Liikmemaks on võlgu Tõrva ja Viljandimaa ühingutel 35 eur ja Otepää IÜ-l 3 eur.
Otsus 2013-01/13
1. 1.Juhatus võttis esitatu teadmiseks.
2. Veebruaris koostada aastaaruanne.
3. Märtsis korraldada 2012 aasta revideerimine.
Punkt 2
Juhatuse liikmetele on 2013.aasta esialgne tegevusplaan (kalenderplaan ja eelarve) saadetud
meilile.

S.Falkenberg kommenteerib koostatud EIL tegevusplaani projekti. Ta annab ülevaate
planeeritud ürituste ettevalmistamise käigust, tehtud broneeringutest, sõlmitud kokkulepetest ja
lepingutest, eelseisvatest tegevustest lähema kuu aja jooksul, esitatud projektitaotlustest ja
võimalikest vastuste saamise järgsest tegevusest. Mõnede võistluste osas on ettepanek
korraldada need lahtiste võistlustena, st et osaleda võiks ka teiste puuetega nimesed (malekabe, teeraja-orienteerumised).
Samas selgitab S.Falkenberg 16.jaanuaril EPOK koosolekul selgunud tõsiasja, et kõikide liitude
taotlused riigi toetuse osas ületavad tunduvalt jagatavat summat. EPOK koosolekul otsustati, et
EPOK peasekretär istub koos liitude esindajatega maha ja arutab eraldi läbi iga liidu eelarve ja
taotluse.
Eraldi peatub S.Falkenberg kergejõustikul: arutelude tulemusena Peeter Kruusi, Villu Urbani,
Endre Variku ja Väino Marjakuga on juhatusele esitatud järgmised ettepanekud:
- korraldada kergejõustiku karikasari 5-etapilisena
- MV korraldada Türil
- Sisekergejõustik (Tallinna Spordipäev) lükata sügisesse
- Määrata Peeter Kruus EIL juhatuse volinikuks kergejõustiku võistlustel
- tühistada EIL võistluste üldjuhendis AUTASUSTAMISE osas punkt 3
- lisada kergejõustiku üldjuhendisse, et hooldajad, treenerid, abilised ei ole

soorituse ajal võistlusalal
-

lisada EIL Üldjuhendisse, et sportlane vastutab ise oma tervise eest
kergejõustikus osavõtu tasu on iga ala 1 euro ja nelja ning rohkem ala juures jääks kogu
võistluse osavõtu tasu 3 eurot.

Tiia Tiik on teinud juhatusele ettepaneku vaadata üle liikmetele makstav transpordikompensatsioon.
S. Falkenberg on selgitanud praegu kasutusel olevat korda meili teel, K.Puusild arvab, et liikmed
peaksid ise rohkem tegema tööd hankimaks transpordiks toetusi ka projektide kaudu või küsima
omavalitsustelt, G.Elmaste arvab, et praegune süsteem toimib ja ei ole põhjust seda hetkel
muuta.
S.Falkenberg teeb ettepaneku, et juba veebruarist-märtsist võiks teha ettepanekuid järgmise
aasta kalenderplaani koostamiseks.
Juhatus arutab ka kujunenud olukorda laskmise MV korraldmisel. H.Vahtra ütleb, et kõik
laskevõistused korraldatakse osalejate enda relvade kasutamisega ja meil ei ole põhjust oma
juhendit muuta. Ta teeb ettepaneku jätta ära EIL MV laskmises kuna osalejaid on niivõrd vähe.
Samas teeb ta kui korraldaja ettepaneku liikumispuuetega inimestele osaleda Rapla lahtistel
auhinnavõistlustel laskmises vastavalt juhendile.

Otsus 2013-02/13
1. Juhatus võttis hetkel töös olevate ürituste kohta informatsiooni teadmiseks
2. Peasekretäril esitada võimalikud kärped kalenderplaanis ja eelarves nii juhatusele.
3. Kergejõustiku
osas
kalkuleerida
läbi
võimalused
ning
valmistada
ette
muudatusettepanekud üldjuhenditesse ning esitada need järgmisele juhatuse
koosolekule otsustamiseks.
4. Jätta ära laskmise MV, avaldada teade kodulehel koos võimaluse pakkumisega osaleda
Rapla lahtistel auhinnavõistlustel laskmises.

Punkt 3.
S.Falkenberg selgitab kujunenud olukorda seoses osalemisega kelguhoki MM-il. HMN ei
rahuldanud taotlust toetada osalemist MM-il, sellest tulenevalt astus EIL president samme
pöördudes taotlusega Vabariigi valitsuse poole. Kelguhoki MM osalemine on tingimuseks
võistelda kvalifitseerumise eest Sotši POM-ile, seal mitteosalemine lõikab võimaluse Sotši POMile pääsuks lõplikult läbi. Rahandusminister hr. Ligi vastas EIL presidendi taotlusele küsimuse
edasisuunamisega Sotsiaalministeeriumile. Pr. Oviir rääkis läbi ja selgitas olukorda eraldi veel
hr. Pevkurile ja Hr. Rõivasele. Sots.minister lubas kindlasti leida probleemile lahenduse, hetkel
käib võimaluste otsimine. Praegu on antud lootust puuduolev summa eraldada.
Otsus 2013-03/13
Juhatus võttis hetkeolukorra teadmiseks ja palub ennast teemaga jooksvalt kursis hoida.

Punkt 4.
Muud esilekerkinud küsimused arutati jooksvalt läbi eelmiste päevakorra punktide all.
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