Eesti Invaspordi Liit
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Nr.2

3.september 2018
Tallinn

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.30
Koosolekut juhatas: Rainer Vakra
Protokollis: Signe Falkenberg
Osa võtsid: Rainer Vakra, Tõnis Mölder, Viljar Villiste, Endre Varik, Väino Marjak, Urmo Pollisinski,
Ivar Liiv, Signe Falkenberg
Puudusid: Kaia Kollo
Koosoleku päevakord:
1) Ülevaade EIL sportlaste suvistest võistlustest ja tulemustest
2) Ülevaade eelarve täitmisest ja ettepanekud eelarve muudatusteks
3) 2019.aasta plaanidest, tegevuskava ja eelarve planeerimine
4) Aasta lõpetamisega seonduvad küsimused
5) Muud küsimused

Punkt 1.
S. Falkenberg teeb kokkuvõtte suvistest võistlustest. Vt lisa1.
Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.
Punkt 2
S.Falkenberg teeb ülevaate 2018.a. eelarve täitmisest. Vt. lisa 2. Juhatus võtttis informatsiooni
teadmiseks.
S.Falkenberg teeb ettepaneku eelarve muudatuseks:
Ratastoolitenniselt HMN vahenditest 2000 võtta ära ja lisada ratastoolicurlingule.
Põhjendus: Ratastoolicurlingu MM B-kvalifikatsioon on tehtud 2 päeva võrra pikemaks kui algselt
oli arvestatud eelmiste samalaadsete turniiride põhjal. Ratastoolitennise rahadega on sel aastal
välja tuldud, üks-kaks turniiri on veel jäänud ja selleks on vahendid olemas.Ratastoolicurlingul aga
seisab ees väga tähtis hooaja esimene pool. Korrigeeritud on ratastoolicurlingu tegevuskava ja
seoses sellega peab muutuma ka eelarve. Vt. lisa 3
Otsus: juhatus hääletas ühehäälselt muudatusettepaneku poolt.
Punkt 3
Falkenberg tutvustab 2019 aasta plaanide koostamise tegevuskava:
1. 5.septembriks saata sportlastele teade oma taotluste esitamise kohta max. 1.oktoobriks
2. Kogu eelarve koostamise protsess hakkab sõltuma KM ja SM otsusest
3. HMN-i esitada aastaprojekt 15.novembriks (5.nov.)
4. KULKA-sse aastaprojekt 20.novembriks
5. EPK-le 20.oktoobriks aastaplaan (esialgne plaan)
6. Võimalikud taotlused toetajatele septembri jooksul
7. Otsustada, milliseid võistlusi EIL järgmine aasta korraldab.
8. Mis saab EIL arengukavast ja mis saab edasi koostööst EPK-ga?
Juhatus arutleb antud teemal.
Otsus: 1. Juhinduda etteantud kuupäevadest
2. Eesti võistluste esialgse kava panevad kokku Falkenberg, Marjak ja Varik
3. EIL juhindub oma tegevustes EPK arengukavast
4. Anda EPK TK-le teada valmisolekust arutleda paraspordi ümberstruktureerimise teemal

Punkt 4
Falkenberg tuletab meelde, et EIL on traditsiooniliselt välja andnud aastaraamatut ning
korraldanud aasta lõpul parimatele sportlastele ning toetajatele tänuürituse. Aruteltakse antud
teemal.
Otsus: 1. Anda välja 2018 aastaraamat
2. Aastalõpu üritus korraldada 9.detsembril kell 15. Uurida Poska Maja võimalusi.
Punkt 5
5.1. Falkenberg teeb ülevaate suvel koos EPK esindajatega toimunud kohtumisest ministeeriumite
ja ministritega. EPK esitas taotluse riigieelarvelise toetuse suurendamiseks, mis ei ole tõusnud
alates 2006.aastast. Kohtumised algasid kokkusaamisest peaministriga 12.juunil. PM toetas EPK
taotlust riigi toetuse suurendamiseks. 20.06 kokkusaamised sotsiaalministri ja kultuuriministriga.
KM juures lepiti kokku lisataotluse esitamises riigieelarvele kohtumised kõikide EPK liikmetega, et
saada ülevaade meie tegevusest ja spordiliitude eripäradest. 25.06 kohtusime rahandusministriga,
kes spordimehena sai ka väga hästi aru meie muredest ja toetab meie taotlusi. 6.07 kohtuti EIL
poolt kult.min. inimestega (Möll, Pürn ja Saadi – sots.min.). Vaatluse all oli kõik: meie sportlased,
spordialad, liikumisharrastustegevused, demo- ja koolitustegevus, liitude ja EPK struktuur,
töötajaskond, vabatahtlikud jms. Hetkeseis: lähiajal otsustatakse meie taotluse ja kuuluvuse üle –
kas jääme SM alla või läheme KM alla.
5.2 Kaaluda järgmiseks juhatuse koosoleku ajaks 5.oktoobrit.
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