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Päevakord:
1. EIL erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest kahes küsimuses
2. 1.veebruari visioonipäeva ja tänuürituse korraldamisküsimused
3. Osalejad EPOK mõttetalgutel 31.jaanuaril
4. ISK Parasport EIL liikmeks astumise avaldus
5. Muud küsimused ja informatsioonid
Punkt 1
EIL erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest kahes küsimuses:
- juhatuse liikme Kersti Puusild tagasiastumine
- EIL 2013 majandusaasta aruande auditeerimisest
Juhatuse liikmed arutlevad koosoleku aja ja koha üle ning liikme tagasiastumise ja uue liikme
määramise protseduuride üle (aluseks üldkoosoleku otsus 28.maist 2010 päevakorra punkt 5
otsuse p.3). Juhatus hindab ka audiitoritelt võetud hinnapakkumisi otsustab ja teeb
ühehäälselt otsuse:
Otsus 2014-7/20
1. Kutsuda kokku EIL erakorraline üldkoosolek 14.veebruaril 2014 aastal Tallinnas, Endla
59 kell 13.00
2. Esitada üldkoosoleku päevakorda:
1. K.Puusild juhatuse liikme kohalt tagasiastumise avalduse rahuldamine
2. Juhatuse uue liikme määramine
3. Auditeerimise otsustamine ja audiitori määramine
3. Esitada üldkoosolekule ettepanek määrata audiitoriks OÜ Anrison kui odavama
hinnapakkumise esitaja
Punkt 2
1.veebruari visioonipäev ja tänuüritus
Juhatus arutleb päeva korraldusküsimusi ning jagab omavahel ülesandeid. Arutatakse läbi
A.Õige poolt koostatud arengukava esialgsed alused.
Otsus 2014-8/20
Peasekretäril saata liikmetele arengukava näidis, et liikmed saaksid eelnevalt läbi mõelda ja
esitada EIL arengukavasse eesmärke koos meetmete, mõõdikute ja eesmärkide
saavutamiseks vajalike tegevustega.

Punkt 3
Osalejad EPOK mõttetalgutel 31.jaanuaril
Nõusoleku osaleda on andnud:
Signe Falkenberg
Villu Urban
Jüri Lehtmets
Ivar Liiv (kinnitab veel üle)
Punkt 4
ISK Parasport EIL liikmeks astumise avaldus
Sõna võtab Alar Õige, ISK Parasport juhatuse liige. Ta tutvustab klubi loomise eesmärke:
klubi on loodud 10.aprillil 2013, klubi tegevuse eesmärkideks on sportimiseks ja vaba aja
veetmiseks soodsate tingimuste loomine, puuetega inimestele sobivate spordialade
viljelemine ja arendamine liikumisharrastusest võistlusspordini, klubi koondab ja ühendab
puuetega inimeste spordist huvitatud isikuid ja organisatsioone Tallinna linnast ja mujalt
Eestist. Hetkel korraldab klubi ratastoolitennise ja sõudmise treeningtegevust ning koostöös
Istevõrkpalliklubiga ka istevõrkpalli treeninguid kokku 33le inimesel. Klubi juurde on
moodustatud ja registreeritud EHIS-es invaspordikool.
Alar Õige taandab end hääletuseprotsessist kui EIL juhatuse liige ja ISK Parasport juhatuse
liige üheaegselt.
Hääletatakse klubi EIL liikmeks vastuvõtmist
Poolt: 5
Vastu ja erapooletuid ei ole
Otsus 2014-9/20
Võtta ISK Parasport Eesti Invaspordi Liidu liikmeks

Punkt 5
Muud küsimused:
S.Falkenberg informeerib juhatuse liikmeid eesseisvast koostööst EESHK ja WheelEst
ühendusega invaspordialade tutvustamisel ja propageerimisel; tutvustab osalemisvõimalust
Invamessil 10-11 aprillil; palub ajapikendust stipendiumite korra väljatöötamiseks, kuna hetkel
käib sama küsimuse aluste ümbervaatamine seadusloome tasandil; annab ülevaate
2013.aasta aruanne koostamisest, ettevalmistustest seoses 1.veebruari üritusega, jooksvast
tööst sekretariaadis ning EPOK informatsioonist 2014.aasta SM toetuse lepingu sõlmimise
kohta.
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