Eesti Invaspordi Liit
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Nr.17

25.jaanuar 2017

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.20
Koosolekut juhatas: Keit Jaanimägi
Protokollis: Signe Falkenberg
Osa võtsid: Keit Jaanimägi, Väino Marjak, Urmo Pollisinski, Ivar Liiv, Signe Falkenberg
Puudusid: Randel Peerna, Gert Elmaste, Rainer Vakra
Külalised: Mari-Liis Juul, Jelena Pipper
Koosoleku päevakord:
1. Sportlaste kuulamine:
- Mari-Liis Juul
- Jelena Pipper
2. 2018. aasta EIL eelarve arutelu
3. Muudatused EIL üldjuhendis
4. Muud küsimused:

PUNKT 1
Sportlaste kuulamine
Mari-Liis Juul tutvustab juhatuse liikmetele oma plaane ja tegevusi pürgimaks Tokyo 2020 POMile. Juhatus esitab küsimusi ja arutletakse pararattasõidu teemadel. Selgitatakse juhatuse ja
peasekretäri vahelist tööjaotust ning kuidas info liigub sportlase ja juhtkonna vahel. Juul tutvustab
oma selle-aastaseid plaane. Teemaks ka kommunikatsioon.
Jelena Pipper tutvustab enda spordiplaane, oma praeguseid treeninguid ja ka sõudeergomeetrite
treeninguid. Konsultant on Kaido Leesman. Kevadel Eesti võistlustel plaan osaleda.
Klassifitseerimine on ainult enne EM-I võimalik teha. Lihvib tehnikat, käib treeningutel. Tutvustab
oma treeningute plaane. Sooviks teha oma tiimi sotsiaalmeedia konto. Arutelu. EM-ile minnes
teha koostööd R.Rootsiga, et ehk saab minna koos. Juhatus sooviks näha plaane, kus on kirjas
planeeritavad tegevused ja oodatavad tulemused.

PUNKT 2
2018. aasta EIL eelarve arutelu
S.Falkenberg: EPK eraldab EIL-ile riigi toetust samas summas, mis 2017 aastal – 44 tuhat eurot.
Selle valguses on korrigeeritud 2018 eelarvet, rääkides võimalused enamuse meie sportlastega
läbi. Lisaks on veel kindlad summad on HMN 35,0 tuh., KULKA 10,0 tuh., Tallinna Vesi 5,0 tuh. Ka
Invaru OÜ poolt tuleb toetus ratastoolitennise Balti CUPile. Pooleli on läbirääkimised veel mõne
toetajaga. Lisaks on plaanis otsida juurde kütusepartner ning osaliselt tuleb veel leida toetajaid või
projektitoetusi. Samuti on ettepanek EIL võistluste osavõtumak tõsta 2 euro pealt 3-le eurole.
Juhatuse liikmed arutavad eelarve punkti kaupa läbi ning teevad väiksemaid korrektuure.
Otsus 2018-60/17: Esitada 2018 aasta eelarve kogusummas 140261 eurot kinnitamiseks
aastakoosolekule (Lisa 1)

PUNKT 3
Muudatused EIL üldjuhendis
Otsus 2018-61/17: Seoses 2018.aasta eelarves osavõtumaksu tõstmisega 3 eurole teha vastav
muudatus EIL võistluste üldjuhendisse.

PUNKT 4
Muud küsimused
Planeerida järgmine juhatuse koosolek võimaluseld 9.nädalale;
Arutamist vajavad küsimused:
- EIL arengukava koostamise arutelu
- Ühinemine hea juhtimise tavaga spordiorganisatsioonis
- EIL kommunikatsioonistrateegia põhialused – kes, mida ja millal teeb
- EIL juhatuse valimised mai kuus
- Peasekretäril võtta pakkumised aastaaruande autiitorkontrolli teostamiseks

Koosoleku juhataja: Keit Jaanimägi
Koosoleku protokollija: Signe Falkenberg

