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Päevakord:
1. Revisjoni komisjoni arvamus 2012.aasta tegevuse kohta.
2. 2013 kalenderplaanist
3. Kokkuvõte küsitlusest EIL tuleviku teemadel
4. Peeter Kruusi määramine EIL 2013 aasta kergejõustiku võistluste volinikuks.

Punkt 1

Juhatusele saabus rev.kom. arvamus 8.mai õhtul.
Juhatus vaatab üldjoontes aruande läbi.
H.Vahtra: oleme valmis aastakoosolekul vastama küsimustele nii palju kui see kohapeal ja
hetkel kohe võimalik on, ülejäänud ettepankud võtame läbivaatamisele ja –kaalumisele.
Rev.kom otsus majandusaruande kohta on olemas. Teen ettepaneku esitada
rev.komisjoni arvamuse aruande osa ja otsus majandusaasta aruande kohta
aastakoosolekule kinnitamiseks.
Hääletus: kõik on poolt
Otsus 2013-17/15
Esitada aastakoosolekule rev.komisjoni aruanne ja otsus 2012.aasta majandusaruande kohta

Punkt 2
Juhatus arutleb kalenderplaani teemadel.
S.Falkenberg tutvustab Elva laagri kohta tehtud küsitluse tulemusi: “8 inimest on 3-päevase poolt,
osad tahavad 4-päevalist, sh 3 ühingut: Võru, Valga, Järva. Oma majutuse ja toidu eest ise
maksmise vastu on Tartu. Ta teeb ettepaneku, et korraldada laager siiski 3-päevasena nii, et
osalejad maksavad ise majutuse ja toitlustuse, aga muud laagri korraldusega kaasuvad kulud
maksab EIL kas riigitoetuse või KULKA stipendiumitoetuse arvelt. Prognoositav osalejate arv on
60-70 in. Püüame arvestada sellega laagri kava tegemisel. On vaid üks tingimus – me peame
majutuse nimeliselt varem ära broneerima, soovitavalt maikuu jooksul, sest keskus tahab
ülejäänud kohad ka välja müüa.
A.Õige: kas kohe tuleks siis ka ära maksta majutus?
S. Falkenberg: peale broneeringule keskusest kinnituse saamist teeme arve.
HMN projektid on sel aastal kõik tagasi lükatud.

Ära jääb ka osalemine osadel kergejõustiku välisvõistlustelt, sest Egert Jõesaar lõpetab
gümnaasiumi ja Hegert Toomsoo ratastooli saab kätte alles juuni alguses. Võtame rahulikult ja
olgu sel aastal eesmärgiks Hegert Toomsoo ära klassifitseerimine ning mõlema osalemine IWAS
Maailma Mängudel sügisel Hollandis. Püüame neile leida juurde veel ühe võistluse. Teeme koos
Puuetega Inimeste Ujumisliiduga projektitaotluse HMN-i, ehk ikka saame natuke toetust.
Teen ettepaneku jätta ära ka Tallinna Spordipäev (sügisel), kuigi Tallinn kindlasti toetaks seda,
aga hetkel pole näha selle ürituse organiseerijaid.
H.Vahtra: Kas Tallinnas pole kedagi, kes organiseeriks? Võiksime selle aastakoosolekul välja
pakkuda, et järsku keegi organiseeriks...
S.Falkenberg: Ära tuleb jätta ka merespordilaager, sest see on nii kallis ja toetust sellele pole
kuskilt saada, inimesed ise ei jõua seda täielikult maksta. Aastalõpuüritus jätta ära, aga teha
ettepanek ELIL-ile nende tänuüritusel Aasta Tegu anda välja aasta parima invasportlase auhind.
Paistab, et ka inimeste huvi on meie aastalõpu ürituse vastu langenud. Male-kabe võistkondliku
MV võiks korraldada lahtisena, kõikidele puudega inimestele.
Otsus 2013-18/15
1. Teha ettepanek aastakoosolekule korraldada Elva spordilaager 3-päevasena tingimusel, et
osalejad tasuvad majutuse ja toitlustuse.
2. Jätta ära Tallinna Spordipäev, merespordilaager, aastalõpu üritus.
3. Korrigeerida kergejõustiklaste välisvõistluste plaani.
4. Male-kabe võistkondlik MV korraldada puuetega inimeste lahtise võistlusena.

Punkt 3
S. Falkenberg tutvustab EIL tuleviku teemalise küsitluse tulemusi (vaata lisa 1). Laekus 10 vastust,
sealhulgas vaid 5 EIL liikmesühingut.
S. Falkenberg teeb ettepaneku pikendada küsitluse aega, et vastaksid ikkagi kõik ühingud.
A. Õige teeb ettepaneku teha meeldetuletus ühingutele, kellel on vastamata. Talle meeldis väga
esitatud mõte, et liikmesühingud peaksid kord aastas esitama EIL-ile aruande oma tegemustest
spordi vallas. Siis saaksime ise paremini aru, mis toimub, saaksid teised teada, mis kuskil tehakse.
A.Vool teeb ettepaneku, et ühingud võiksid edastada liidu juhatusele oma aastaaruanded, mis
sisaldavad nagunii ka tegevusaruannet.
A.Õige toetab seda ettepanekut
H.Vahtra teeb ettepaneku panna kirja punktid, millel paluda liikmetel vastata, et saada aru nende
kohapealsest sporditegevusest.
S.Falkenberg teeb ettepaneku panna need küsimused kodulehele, et saaks sealtkaudu vastata.
H.Vahtra teeb ettepaneku järgmisel juhatuse koosoleku veelkord vaadata üle küsimustiku
vastused.
S.Falkenberg: arengukavaga tuleb tegelema hakata, et saada aru, mis see meie tegevus ja selle
sisu siis ikkagi on.
H.Vahtra loodetavasti saame ka aastakoosolekult mõtteid arengukava jaoks. Pikendame küsitluse
tähtaega ja palume liikmetel vasrata küsimustele, teeme kokkusaamise, kus esitame paar visiooni
ja arutleme sel teemal
Otsus 2013-19/15
Pikendada EIL tuleviku teemalist küsitlust ning korraldada Elva spordilaagris töötuba EIL
arengukava teemadel.

Punkt 4
Otsus 2013-20/15
Vastavalt EIL kergejõustiku üldjuhendile määrata Peeter Kruus EIL 2013. aasta kergejõustiku
võistluste volinikuks.
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