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Kokkuvõte aastast 2015
Eelarve ja tegevuskava 2016
Aastakoosoleku aja ja koha määramine
Muud küsimused

R. Vakra teeb ettepaneku arutada EOK presidendikandidaadi teemat muude küsimuste all.
R.Vakra tutvustab päevakorda. S. Falkenberg soovib kuulda juhatuse liikmete ettepanekuid teemade
osas järgmisteks koosolekuteks ning soovib omalt poolt paari teemat lähemalt arutada. Lepitakse
kokku, et seda punkti arutatakse muude küsimuste punkti juures.

Punkt 1
S. Falkenberg teeb lühikokkuvõtte 2015.aastast. Keegi pole kahjuks veel meie sportlastest
olümpiapääset lunastanud. Võimalus võib veel tekkida selleks tennises, jalgrattasõidus, laskmises ja
kergejõustikus. S. Falkenberg mainib ka, et tulime üldiselt eelmisel aastal hästi toime, sponsorid
aitasid väga ning toetused olid samuti suureks abiks.
R.Vakra soovib täpsustada muid äritulusid. S. Falkenberg vastab, et sinna kuuluvad Rahvusvahelise
Purjetamise Föderatsiooni (ISAF) toetus ning EVPISL arve tasumine – EIL maksis ära meie ühise
delegatsiooni kulud Itaalia kergejõustiku võistlustel. Vakra soovib veel teada, miks on tegelik
osavõtumaksude tulu väiksem kui planeeritud Falkenberg vastab, et see on suures osas selle tõttu, et
vähem osalejaid on olnud, kui eelmistel aastatel.
Punkt 2
S. Falkenberg tutvustab 2016. aasta tegevuskava ja eelarvet ning jagab täpsustavaid kommentaare.
S. Falkenberg täpsustab ka administreerimiskulusid. Arutletakse aastaraamatu formaadi muutmise
üle, mida juhatus ka toetab. S. Falkenberg annab ülevaate kergejõustiklase Egert Jõesaare
tegemistest ning selgitab, et Jõesaarel hakanud tekkima teatav stabiilsus ning ettevalmistuse
seisukohalt sooviks ta teada, kas juhatus toetab ideed maksta Jõesaare kahele treenerile toetust.
Summa suuruseks oleks 100 eurot kuus ühe treeneri kohta. Toimub arutelu, kas see oleks võimalik
ning mis tingimustel see toimuma peaks. Juhatus kiidab idee heaks.
.

R. Vakra teeb ettepaneku uurida täiendavalt, miks vajab E. Jõesaar kahte treenerit. Juhatus nõustub,
et vaja oleks saada asjaosalistelt täiendavaid kommentaare.
Samuti soovib R. Vakra teada, mida loetakse täpsemalt E. Jõesaare ettevalmistuskulude hulka. Selle
kohta jagab S. Falkenberg täpsustavaid kommentaare.
Otsus 2016-27/10: määrata mõlemale juhendajale abipersonali toetus, mida makstakse kokku 9
kuud ning väljamakstav summa on kuni 1800 eurot.
Otsus 2016-28/10: määrata järgmine kohtumine 3. märtsile ning kutsuda E. Jõesaar koos
treeneritega täiendavaid kommentaare oma eelarve kohta jagama.
Kergejõustiku karikavõistluste korraldamise osas teeb U. Pollisinski ettepaneku korraldada ainult
üks võistlus, sest EPOK korraldab juba kahte ning osalejaid on niigi vähe. R. Vakra teeb ettepaneku,
et juhul kui me leiame korraldaja, siis võiksime korraldada veel ühe kergejõustiku võistluse.
R. Vakra teeb ettepaneku kinnitada muudatused ning kinnitada 2016. aasta eelarve ning
tegevuskava.
Otsus 2016-29/10: kinnitada 2016. aasta eelarve ning tegevuskava.
Punkt 3
S. Falkenberg teeb ettepaneku korraldada aastakoosoleku Tondiraba jäähallis, kus osalejad saaksid
proovida ka curlingut mängida. Teine ettepanek Signe poolt on teha aastakoosolek koos ühe
kasuliku koolitusega.
Otsus 2016-30/10: korraldada järgmine aastakoosolek Tondiraba jäähallis koos curlingu mänguga.
Punkt 4
•
•
•

S. Falkenberg räägib arengukava täiendamisest ning teeb ettepaneku, et sellest võiks
pikemalt rääkida järgmisel juhatuse koosolekul.
S. Falkenberg teeb ka ettepaneku põhikirja uuendamiseks ning juhatus leiab, et ka seda
võiks arutada järgmisel koosolekul.
R. Vakra tõstatab EOK presidendi valimiste teema. Kas meie EPOK-i liikmena oleme
arutanud, kas meie omalt poolt võtame mingi kindla seisukoha selles osas, kes võiks meie
toetatud kandidaat olla?

Otsus 2016-31/10: Teha ettepanek EPOK täitevkomiteele esitada EOK täitevkomitee kandidaadiks
Rainer Vakra ning juhul, kui Urmas Paet ei kandideeri EOK presidentiks, toetada Jüri Ratase
kandidatuuri.
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