EESTI INVASPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

10.september 2010 nr.2

Algus kell 13.00 lõpp kell 15.45
Juhatas
Protokollis
Võtsid osa
Puudus(id)
Osalesid:

Heiti Vahtra
Triin Pollisinski
Kersti Puusild, Heiti Vahtra, Alar Õige, Arko Vool, Villu Urban, Gert Elmaste
Siiri Oviir
Signe Falkenberg, Tiia Tiik

PÄEVAKORD:
1. Ülevaade 09.juuli 2010 koosoleku otsuste täitmisest
2. Eelarve täitmise jooksev aruanne
3. Eelarve muudatused
4. Stipendiumide määramine
5. Aastalõpu ürituse korraldamisest ja veel sel aastal toimuvatest teistest spordiüritustest
6. Ülevaade spordialadel/aladega toimuvast peale konverentsi
7. Aastaraamatu 2010 koostamisest
8. 2011 kalenderplaani koostamine
9. Muud küsimused
1. Päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg teeb ülevaate eelmise koosoleku otsustest ja nende täitmisest, sh
- põhikirja muudatusettepanekutega peab alustada juba praegu;
- mis üldse saab järgmise aasta laagritest, kas Elva laager jätkub samal kujul; ettepanek
kaaluda uusi/alternatiivseid laagerid (Elvas 3 päeva bocciat – ind, paari ja võistk.,
merelaager koos orienteerumise ja vibuga, treeninglaager sportlastele: 2 x päevas
trennid -ujujaid, hoki, kergejõustik, muud sportlased).
- eelarve aruanded punktis 2 ja 3, SK Meduus avalduse rahuldamisest punkti 3 juures
- võistluste üldstatuut, protestide esitamise/vastamise kord, uus üldjuhend –
materjalidega tegeletakse (Villu, Endre, Signe).
- Soome Paraolümpiapäeval ei osaletud, põhjustest;
- Narva võistluse korraldajale eraldati medalid ja diplomid, aga tulemustest pole meile
teada antud.
OTSUSTATI:
Põhikiri panna üles Googlesse
muudatusettepanekute tegemiseks.

ja

tagada

juurdepääs

juhatuse

liikmetele

2. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Signe Falkenberg teeb ülevaate eelarve täitmisest.
3. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Signe Falkenberg teeb ülevaate eelarve muudatusettepanekutest.
Sõnavõtud:
G.Elmaste: Saata juhatusele vanad otsused palkade kohta. Lepingu muudatustekstid ja
ametijuhendid Googlesse üles panna, et juhatus saaks konsulteerida.
A.Õige: tehnilise sekretäri tööd tegev inimene peaks kandma ka sellist ametinime.
H.Vahtra: kui viirustõrje 2 aastat läbi hakkab saama, siis palun sellest teada anda, et leida
vabavara.
K.Puusild: uurida, kas IWASisse mittekuulumine võib tekitada takistusi vehklejate
Londonisse kvalifitseerumisel.
A.Õige: sõudmisega võime minna sõudeliidu alla, aga on alad, mida peaks kureerima EIL.
Kelguhoki klubi taastame loodetavasti selle aasta numbri sees.
Hääletusele pannakse eelarve muudatusettepanekud.
Hääletus: poolt 6, vastu 0, erapooletu 0.
OTSUSTATI:
3.1. Kinnitada eelarve muudatused vastavalt lisale 1 v.a. tööjõukuludega seotud muudatused.
3.2. Edastada töölepingu muudatused juhatuse liikmetele hiljemalt 2 nädalat enne järgmist
juhatuse koosolekut.
3.3. SK Meduusil esitada arve kulude kohta Saksamaal klassifitseerimisel.
4. Päevakorrapunkt
KUULATI: Välja on kuulutatud kelguhoki kohtuniku stipendium koolituseks ja
enesetäienduseks. Laekunud on sellele üks avaldus, M.Toodelt.
Ettepanek on talle määrata stipendium 10500.- kelguhoki summade arvelt.
Hääletus: poolt 6, vastu 0, erapooletu 0.
OTSUSTATI:
Määrata kelguhoki kohtuniku stipendium koolituseks ja enesetäienduseks summas 10500.krooni M.Toodele.
5. Päevakorrapunkt
KUULATI:
EIL poolt korraldatavad üritused:
27.aug-2.sept
4. september
2.oktoober
???
30. oktoober
4.-7. november
12.-13.november

EST-RUS -NOR kelguhoki treeninglaager ja mängud - toimunud
Kergejõustiku karikasari 4.etapp
Boccia võistkondlik MV
Laskmise MV
Bowlingu võistkondlik KV
Kelguhoki Stockholmi turniir
Ratastooli tennise koolitus-seminar - idee projektijärgus, koostöös
Tenniseliiduga

20.november
???
10. detsember
Kus osaleme:
25. september
1. ja 2. okt
13. ja 14.oktoober
15.-16.oktoober
27.oktoober

EPOK ujumise MV
Sisehalli mitmevõistlus – jätta ära, sest pole ideid läbiviimiseks ja raha ei
paista jätkuvat ...
spordiaasta lõpetamine
Esimene rahvusvahelisene hippoteraapia ja erivajadustega inimeste
ratsutamise seminar Tartus
Invamess
Invacare üritus: “INVASPORDI ROLL JA VÕIMALUSED
PUUDEGA INIMESTE ELUS”
EKKL (kehalise kasvatuse liit) aastakonverents Essu mõisas
Ida-Tallinna keskhaiglas konverents

Sõnavõtud:
T.Tiik: mis kellast mis kellani bowlingu võistkondlik KV kestab?
S.Falkenberg: 1 vahetus kestab 30 minutit
K.Puusild: kas meil RT tennise koolitusele inimesed on olemas?
S.Falkenberg: me pole veel välja kuulutanud, kuna ei ole teada, kas saame projektirahasid,
me ootame HMN ja KULKA otsused ära.
S.Falkenberg: TPIKis toimub invamess, mis on meie sõnum? Vajame paberil informatsiooni,
treeningute kohad / ajad, kontaktisikute nimed / numbrid. Liikmetele kirjad, et edastada
treeningute ajad.
A.Õige: messil saame omaltpoolt koguda huviliste kontakte.
S.Falkenberg: meie poolt läheb Invacare konverentsile esinema Alar.
S.Falkenberg teeb ülevaate EKKL suvekoolitusest.
A.Õige: Ida-Tallinna keskhaigla tahab läbi viia töötajatele koolituse, mille 1 punkt oleks
invasport kui raviprotsessi osa – jätk raviprotsessile.
S.Falkenberg: S.Falkenberg: Üks võimalus on korraldada üritus Haabersti Vabaaja keskuse
saalis (vahelduseks) 10.detsembril algusega kell.... Formaat nagu eelmine aasta... Esinejad
Haabersti ringide seast. Pikkus ca 2 tundi...
OTSUSTATI:
1. Osaleda messidel, uurida HVK võimalusi aastalõpuürituse läbiviimiseks.
2. Invamessile kelguhoki varustus kaasa.
6. Päevakorrapunkt
KUULATI:
A.Õige teeb ülevaate sõudmisest arengust. Komplekteerimisel: 4 paat – tuleb leida roolija,
olemas 2-ne paarisaeruline fixistmetega paat liikumispuudelistele, 1-ne kerge seljahädaga
paarisaeruline. Samuti annab A.Õige ülevaate kelguhoki plaanidest.
S.Falkenberg teeb ülevaate kohtumisest vehklemise treener A.Larjušiniga.
H.Vahtra teeb ülevaate laskmise hetkeseisust: laskmise tase maailmas on väga kõrge. MM
finaali pääseti maksimumsilmadega. Tegelik mure on, miks me kodus ei saa laskmist käima.
Tundub, et meie inimestel on sotsiaalne lävimine tähtsam kui sport. Kuid sellise suhtumisega
uusi sportlasi juurde ei tule.

7. Päevakorrapunkt
KUULATI: S: Falkenberg juhib tähelepanu, et on aeg hakata koostama aastaraamatut.
A.Õige: artiklid aastaraamatusse peavad valmis olema 1.november 2010.
OTSUSTATI: Iga juhatuse liige kirjutab 20.oktoobriks artikli aastaraamatusse.
8. Päevakorrapunkt
KUULATI JA ARUTATI:
- 2011.a. kalenderplaani koostamiseks seada sisse võistuste korraldamise taotluste
esitamise kord (lisatud vorm ja selle täitmise juhend).
- Septembri lõpuks välja töötada kord, kuidas see toimima hakkaks.
- Novembris vaataks juhatus taotlused üle, seejärel koostöös korraldajaga valmistada
ette juhendite projektid, panna need arutlusele ja jaanuaris koolitusel kinnitada.
- Eelregistrimise korda sisse viia muudatus - lisada osaleja e-mail.
- Üldjuhendisse sisse kirjutada selgitused, mis on sportlik, mis vabaaja riietus.
- EIL-il määrata vaatleja peakohtuniku abistamiseks kellel on teatud õigused.
Võistluse alguses tutvustatakse peakohtunikku, vaatlejat, nende õiguseid.
- Võistlustel osalejatele paar päeva enne võistlust saata meeldetuletused.
9. Päevakorrapunkt
ARUTATI JA OTSUSTATI:
- Valmistada üldised EIL visiitkaardid, samuti neile juhatuse liikmetele, kes seda soovivad:
- kaaluda lastele suunatud voldikute valmistamist
- ootame nõuandeid kodulehe kaasajastamiseks.
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