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Juhatas
Heiti Vahtra
Protokollis Triin Pollisinski
Võtsid osa Heiti Vahtra, Villu Urban, Kersti Puusild, Arko Vool,
Alar Õige, Signe Falkenberg
Puudus(id) Siiri Oviir, Gert Elmaste
Kutsutud/osalesid: PÄEVAKORD:
1. 2010 aasta tulude-kulude aruanne, aastaaruande projekt
2. 2011 aasta kalenderplaan ja eelarve
3. Jõgeva LPIÜ väljaastumise avaldus
4. Eesti Sõudeliitu astumisest
5. Stipendiumide määramine
6. Aastakoosoleku aeg, koht ja päevakord
7. EIL dokumentide ettevalmistamisest ja korrastamisest:
8. Muud küsimused
- Tartu LPIÜ ettepanek boccia väljakupiiride laenutamiseks
- Tõstatatud küsimused

1. Päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg: Koostatud on aastaaruanne ja see on üleval Äriregistri ettevõtjaportaalis. Sinna
on jäänud lisada veel viimased pisiasjad. Palun tutvuda ja anda hinnang.
Palun otsustada aruande suunamine revisjonile, teen ettepaneku revisjonikomisjonil töötada
märtsikuus.
OTSUSTATI:
1.1. Kutsuda revisjonikomisjon revisjoni tegema märtsikuus
1.2. Esitada koostatud ja revideeritud aastaaruanne aastakoosolekule kinnitamiseks.
2. Päevakorrapunkt
KUULATI: S.Falkenberg vahendab EPOKis toimunud eelarve arutelu ja tutvustab 2011.a.
eelarve jagunemist. Kogu eelarve maht on 171309 €, sellest riigi toetus meile sel aastal on
50030€ ehk 29,2%. Lisaks on kolm võistlust (need on väljaspool üldist eelarvet)– laskmise
MK, sõudmise MM ja ujumise EM (kõik on kvalifikatsioonivõistlused London 2012 POMiks) EPOK poolt kaetud kulude osas ca 60% ulatuses, ülejäänu tuleb meil ise juurde otsida.
Eelarve ja sellega tihedalt seotud tegevuskava projekt on juhatusele esitatud /vt.lisa 1/.

Sõnavõtud:
K.Puusild: jaanuari koosolekul tuli ühingute poolt ettepanek tõsta võistluste osalustasu 2
euroni.
S.Falkenberg: Eelarve koostamisel on arvestatud ettepanekuga tõsta osavõtumaks 2 euroni
/v.a. laagrid, seal on eraldi ja kõrgem osavõtumaks/, samuti transpordikompensatsioonid
koosolekutel ja komandeeringutel tasuda kuni 8 senti/km. Lisavahendeid tuleb hankida
vastavalt koostatud plaanile. Võistlustel osalemise transpordikompensatsioon 2011 aastaks
liikmetele on 2500 €, selle jagamine oleks analoogne eelmise aastaga. Rahuldamata jääks
TUK avaldus /vahendid puuduvad, klubi ei ole EIL liige/, SK Meduus avalduse
rahuldamiseks on esitatud stipendiumitaotlus KULKA-sse, ka on koostamisel taotlusprojekt
HMN-i.
OTSUSTATI:
2.1. Võistluste osalustasu 2011.a. EIL võistlustel on 2 eurot/päev /v.a. laagrid/
2.2. Koosolekute kütusekompensatsioon on 8 senti/km.
2.3. Kinnitada esitatud tegevuskava ja eelarve 2011.aastaks.
2.3. SK Meduus sportlaste kulude katteks on esitada EIL poolt taotlus KULKAle ja HMNile.
2.3. Vastus TUK-ile – rahaliste vahendite puudumisel kahjuks ei ole võimalik abistada.
3. Päevakorrapunkt
KUULATI: S. Falkenberg: on laekunud Jõgeva LPIÜ avaldus sooviga EIList välja astuda.
Ühing lõpetab tegevuse
OTSUSTATI:
3.1. Arvata Jõgeva LPIÜ EIL liikmete seast välja.
4. Päevakorrapunkt
KUULATI: A.Õige selgitab vajadust astuda Eesti Sõudeliidu liikmeks. Liikmelisusega
kaasneb ühekordne sisseastumismaks ja iga-aastane aastamaks ca 25€. Liikmelisus tagab
pääsu sõudmise rahvusvahelistele võistlustele. Eraldi rahvusvahelise liidu liikmeks astudes
tuleb EILil endal maksta rahvusvahelise organisatsiooni liikmemaks.
ESL liikmena toimub võistlusvarustuse vedu jagatud kuluna, kuna võistlused toimuvad
ühiselt.
Sõnavõtud: K.Puusild: Mida annab meie sõudjatele ESLi liikmeks astumine?
A.Õige: Lisaks eeltoodule annab ESL liikmelisus võimaluse osaleda koondise laagrites, kus
on tagatud meditsiiniline ja tehniline tugi, mis EIL piiratud rahaliste vahendite juures on väga
oluline.
OTSUSTATI:
4.1. Esitada avaldus ESLi liikmeksastumiseks.

5. Päevakorrapunkt
KUULATI: S.Falkenberg: välja on kuulutatud kelguhoki treenerite ja füsioterapeudi
stipendiumid.

OTSUSTATI:
5.1. Eraldada stipendiumid vastavalt:
P.Sildre 960€, A.Sikk 660€ ja T.Koppelmann 480€. Stipendium maksta välja esimesel
võimalusel, kui riigi toetus on laekuma hakanud.

6. Päevakorrapunkt
KUULATI: S.Falkenberg: ettepanek korraldada aastakoosolek Tallinnas Oru Hotellis
15.aprillil algusega kell 11.00.
Kas on ettepanekuid päevakorra osas?
Heiti Vahtra: koosoleku võiks teha kahes osas. Üldkoosolek, võtta vastu otsused, seejärel
lõpetada üldkoosolek ja minna edasi seminar/aruteluga.
OTSUSTATI:
6.1. Korraldada EIL aastakoosolek 15.aprillil võimalusel Oru Hotellis algusega kell 11.00
7. Päevakorrapunkt
KUULATI: S.Falkenberg teeb ülevaate EIL dokumentidest
Olemas, korras
- juhatuse koosoleku tööreglement - kinnitatud 9.07.2010
- Eelregistreerimise kord
- Transpordi kompenseerimise kord
Olemas, vajab korrastamist või kinnitamist
- sekretariaadi ametijuhendid
- raamatupidamise siseeeskirjad
- välisvõistlustele lähetamise statuut
- autasustamise statuut
- 2011 võistluste juhendid
Projekt olemas
- revisjonikomisjoni töökord
Vajab koostamist
- klassifitseerimise kord
- EIL võistlustel protestide esitamise ja lahendamise kord
- kergejõustiku reeglid ja üldjuhend
Sõnavõtud: Alar Õige: meie klassifitseerimine peab tulenema rahvusvahelisest
klassifikatsioonist. Kuidas liidetakse klassid, kui osalejaid on vähe, liitklassid – liidetakse
vähem puue suure juurde jne.
OTSUSTATI:
7.1. Teha eraldi dokumendid: välisvõistlustele lähetamine ja klassifitseerimine –Heiti Vahtra
ja Alar Õige koostavad augusti koosolekuks.
7.2. Revisjonikomisjoni töökord esitada kinnitamiseks 2011.a. aastakoosolekule.
7.3. Klassifitseerimise kord – Triin Pollisinski ja Alar Õige, esitada juhatusele novembri
koosolekuks.
7.4. Protestide esitamise kord – koostavad Villu Urban ja Endre Varik.

7.5. Üle vaadata ja korrastada raamatupidamise siseeeskirjad – Signe Falkenberg järgmiseks
juhatuse koosolekuks.
8. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Sõnavõtud:
K.Puusild: Urmo ettepanek arendada Ingmaniga koostööd, laohinnaga Elva laagrisse jäätised.
S.Falkenberg: Kuna seal on baar olemas, siis nad ei pruugi meid lubada.
A.Õige: Peame teadma, et saame voolu.
K.Puusild: Kas kelguhoki klubi on asutatud?
A.Õige: ei ole, lähipäevadel teeme ära.
S.Falkenberg: Tartu pakub välja boccia piiride laenutamist. Mis juhatus arvab?
OTSUSTATI:
8.1. Boccia piirid laenutamise otsuse tegemine lükati edasi.
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