EESTI INVASPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
4.märts 2015 nr. 6

Tallinn, Endla 59.

Algus kell 12.00

Lõpp kell 14.30

Juhatas: Rainer Vakra
Protokollis: Signe Falkenberg
Võtsid osa: Rainer Vakra, Gert Elmaste, Urmo Pollisinski, Keit Jaanimägi, Väino Marjak,
Randel Peerna
Puudusid: Alar Õige
Osales: Signe Falkenberg

Päevakord:
1. EIL 2014 majandusaasta aruanne
2. Aastaaruande revideerimisest
3. EIL 2015 tegevuskava ja eelarve
4. EIL klassifikatsiooni muudatused
5. Kergejõustiku aktiivi ettepanekutest
6. Sõlmitud lepingutest
7. Tennise ja curlingu arendusprojektidest
8. Spordiliitude võimalikust ühinemisest EPOK-iga
9. EIL üldkoosoleku korraldamisest
10. Muud küsimused

Punkt 1
EIL 2014 majandusaasta aruanne on saadetud juhatuse liikmetele ja on neile kättesaadav ka
Äriregistri teabesüsteemis.
Juhatus arutab aruannet.
OTSUS 2015-15/6
Lisada selgitus transpordi rahade suurenemise kohta tegevusaruandesse, lisada selgitus
töötasude kohta (sh lisa 11-le)
Punkt 2
Revisjoni komisjonile on materjalide edastamisega alustatud, infovahetus käib.
OTSUS 2015-16/6
Kui revisjonikomisjon lõpetab töö, siis edastada revisjonikomisjoni aruanne ja otsus
juhatusele.

Punkt 3
EIL 2015 tegevuskava ja eelarve lisas 1
Juhatus arutab eelarve üle. Mõne spordiala tegevus on veel täpselt selgumata, eelarvet on
võimalik aasta jooksul korrigeerida.
OTSUS 2015-17/6
Eelarve praegusel kujul vastu võtta (lisa 1).

Punkt 4
EIL klassifikatsiooni muudatused
OTSUS 2015-18/6
Laskmises kõik ühes klassis: toelt laskmine
Boccias kahes klassis: seisjad ja istujad
Bowlingus kahes klassis: seisjad ja istujad
Lauatennises kahes klassis: seisjad ja istujad
Kergejõustikus istujad (F1÷F3) ühes klassis koefitsientide alusel ja seisjad (F4÷F6) teises
klassis samuti koefitsientide alusel.
Punkt 5
Kergejõustiku aktiivi ettepanekutest, juhatus arutab:
* kergejõustiku karikasarjas viia sisse võistkondlik punktiarvestus ja kolme parema
premeerimine
* preemia noorsportlase kaasamise eest
OTSUS 2015-19/6
Juhatus nõustub ettepanekutega, kergejõustiku aktiivil töötada välja punktiarvestuse
süsteem ning noorsportlaste kaasamise alused (vanusepiirang, osavõtu nõuded jms.)
Sportlaste võistlustel osalemise motiveerimiseks anda osaleja medal/diplom kõigile
võistlustel osalejatele.
Punkt 6
Peasekretär S.Falkenberg annab ülevaate seni sõlmitud lepingutest HMN-i, KULKA ja
toetajatega.

Punkt 7
Tennise ja curlingu arendusprojektidest - informatiivne päevakorrapunkt
Tennisest:
Sellest aastast tegutseb RT tennise projektijuht Viljar Villiste. Toimuvad tennisetreeningud
Tartus ja Narvas, eestvedajad on suutnud Tartu arendustegevuse toetuseks leida
märkimisväärselt annetusi.
Curlingust:
Tallinnas on käima läinud ratastoolicurlingu treeningud, põhiliselt laupäeviti, kellaaeg
täpsustatakse eelnevalt vastavalt vabale ajale. Koos curlingu treeneri Erkki Lillega käidi
10.02 Soomes vaatamas RT Curlingu MM-i, õppimas, kogemusi saamas, klassifitseerimist
uurimas, saamas tuttavaks curlingu eestvedajatega Soomes ja maailmas. Käis 6 inimest.
Treeningud algavad uuesti 14.märtsist.

Punkt 8
Spordiliitude ühinemisest EPOK-iga.
Juhatus arutab antud teemal.
OTSUS 2015-20/6
Peasekretäril panna 2 nädala jooksul kirja üldine nägemus liidu ühinemisest EPOK-iga ja
edastada aruteluks juhatusele.
Punkt 9
EIL üldkoosoleku korraldamisest
OTSUS 2015-20/6
Selgitada üldkoosoleku korraldamist Tallinnas 10.aprillil algusega kell 12 (uurida Endla 59
saali võimalikkust), päevakorda aastaaruande kinnitamine, 2015 tegevuskava ja eelarve

kinnitamine, juhatuse liikme tagasiastumie ja uue liikme valimine/kinnitamine, ühinemisest
EPOK-iga.
Punkt 10
Muud küsimused:
* EIL 25 tähistamisest - süüa ühine sünnipäevatort 21.märtsil toimuvatel bowlingu võistlustel
Tallinnas
* Kuulutada välja kergejõustiku stipendium
* Korraldada liikmetele küsitlus Elva laagri kohta
* Koostööst Haapsalu NRK-ga (HNRK), kohtumine 26.märtsil, osalevad Rainer Vakra, Signe
Falkenberg, Keit Jaanimägi
* Saata juhatusele varade nimekiri

Juhatas: R.Vakra
Protokollis: S.Falkenberg

