Eesti Invaspordi Liit
juhatuse koosoleku protokoll nr. 7
11.novembril 2011
Tallinnas
Algus: kell 12.00
Lõpp: kell 15.00
Koosoleku juhataja: Signe Falkenberg
Protokollija: Triin Pollisinski
7-st juhatuse liikmest võtab koosolekust osa 4: Siiri Oviir, Heiti Vahtra, Alar Õige,
Villu Urban
Puuduvad: Arko Vool, Kersti Puusild, Gert Elmaste.
Päevakord:
1. 2011.aasta autasustatavate kinnitamine
2. 2011.aasta eelarve muudatused
3. 2012.aasta kalender ja eelarve
4. Klassifitseerimisest
5. Raamatupidamiseeskirjade vastuvõtmine
6. Uuest kodulehest
7. MTÜ Florett avaldus
8. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1
KUULATI:
S.Falkenberg teeb ülevaate ettepanekutest 2011.a. autasustatavate kohta ning
aastaraamatu koostamise edenemisest.
OTSUSTATI:
1. Anda välja 2011 aasta EIL parima meessportlase, naissportlase, võistkonna ja
treeneri auhind;
2. Autasustada 3 aktiivsemat mees ja naissportlast kohalikel võistlustel.
3. Tänada parimaid võistluste korraldajaid ja toetajaid.

Päevakorrapunkt 2
KUULATI:
S.Falkenberg tutvustab finantsilist hetkeseisu. Juhatusele saadetud ülevaade tuludest
ja kuludest 10 kuu jooksul (lisa 1).
Seoses eelarve ümberjaotamisega
OTSUSTATI:
1. Elva laagri SM ülejääk 1300 anda ujumisele
2. Vehklemisele määratud SM toetuse osa 500 € anda ujumisele
3. Tegevuskulude jäägist lubada finantseerida võimalikku komandeeringut seoses
ratastoolitennisega Leetu, aastaraamatu väljaandmist ja 9.dets. üritust.
4. Kuulutada välja stipendium Londoni normatiivi täitnule, ühekordne 500€
(tegevuskulude arvelt)

Päevakorrapunkt 3
KUULATI:
S.Falkenberg annab ülevaate ühingute poolt esitatud 2012.a võistluste korraldamise
taotlustest, esialgsest kalenderplaanist ning eelarveprojektist 2012.aastaks.
Juhatus võttis kuuldus informatsiooni teadmiseks ja tegi omapoolseid ettepanekuid.

Päevakorrapunkt 4
KUULATI:
Juhatus arutles klassifitseerimise probleeme.
OTSUSTATI:
1. Signe Falkenberg, Kersti Puusild, Endre Varik ja Villu Urban (kergejõustikus)
vaatavad üle olemasoleva sportlaste andmebaasi. Sportlastele, kelle osas küsimusi ei
ole, kinnitatakse olemasolevad klassid. Sportlased, kelle klassifitseerimisel on
küsitavusi, märgitakse andmebaasis punasega ja nad peavad läbima arstliku
ülevaatuse.
2. Alates 2012.aastast määrata kergejõustikus üks kindel võistlus, kus on arst
kohapeal ja saab teha klassifitseerimist. Soovitavalt võiks selleks olla hooaja
avavõistlus. Info klassifitseerimise kohta peab kajastuma EIL kalendris. Kõik, kes
soovivad klassifitseerida, peavad sellest EIL-ile teada andma hiljemalt 2 nädalat enne
võistlust. Kinnitatud võistlusklassi saab muuta vaid EIL poolt tunnustatud arsti
vastavasisulise kinnitusega – selleks peab sportlane leidma ise võimaluse arsti poole
pöörduda või ootab kuni järgmise aasta klassifitseerimiseni. Kui hooaja keskel
lisandub uusi sportlaseid, saavad nad võistlustel osaleda, kui on läbinud arstliku
läbivaatluse ja omandanud klassifikatsiooni või saavad võistelda väljaspool arvestust.
3. Alates 2012 saab ujumisvõistlustel osaleda EIL poolt tunnustatud arsti
vastavasisulise kinnitusega. Ujumisvõistlustel on klassifitseerimata sportlastel
võimalus osaleda AB klassis, mis on ka rahvusvaheliselt tunnustatud kindla
klassifikatsioonita sportlastele mõeldud.

Päevakorrapunkt 5
KUULATI:
S.Falkenberg selgitab lisaparandusi raamatupidamise sise-eeskirjadesse.
OTSUSTATI:
1. Kinnitada esitatud raamatupidamise siseeeskirjad koos parandusega.

Päevakorrapunkt 6
KUULATI:
S.Falkenberg annab ülevaate uue kodulehega seonduvast. Hetkel on asi kujunduse
taga, aga 2012 aastast peab uus koduleht tööle minema.

Päevakorrapunkt 7
MTÜ Florett on esitanud avalduse EIL-ist väljaastumise kohta.
Juhatus kuulanud peasekretäri ülevaate ning pidanud aru
OTSUSTAB:
1) Välja selgitada, kuidas klubi avalduse rahuldamine mõjutab sportlaste edasist
võistlemist rahvusvahelisel areenil.
2) Esitada laekunud avaldus EIL aastakoosolekule.

Päevakorrapunkt 8
OTSUSTATI:
Kergejõustiku üldreeglitest:
1. välja jätta võistluse korraldajaga lepingu sõlmimine
2. vähendada protesti summa 65 eurolt 25 eurole
3. Protesti avalduse võib esitada vabas vormis.

Koosolekut juhatas Signe Falkenberg
Protokollis Triin Pollisinski

