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Koosoleku juhataja: EIL president, juhatuse esimees Siiri Oviir
Protokollija: Mai Alt
24-liikmesühingust võtab osa 16, 2 neist volitatud esindajaga, saalis viibib kokku 31 koosolekust
osavõtjat - registreerimisleht Lisa 1.
Päevakord
1. EIL 2009.aasta tegevus- ja majandusaruanne.
2. Audiitori järeldusotsus 2009.aasta majandusaruande kohta.
3. Küsimused ja sõnavõtud, esitatud aruannete kinnitamine.
4. Uue juhatuse liikmete arvu määramine.
5. Presidendi ja juhatuse valimised.
6. Revisjonikomisjoni valimine.
7. EIL tegevusest 2010-2011 aastal.
2010.aasta kalenderplaani ja eelarve kinnitamine.
8. Jooksvad küsimused.
Koosoleku avab tervitusega EIL peasekretär Signe Falkenberg. Ta teeb ettepaneku valida
koosoleku juhatajaks Siiri Oviir ja protokollijaks Mai Alt.. Ettepanek kinnitatakse ühehäälselt.
Juhtimine antakse üle koosoleku juhatajale, kes teeb ettepaneku valida häältelugemise komisjon
3-liikmeline. Esitatakse Heldur OTSA, Tiia TIIK, Liina HEINSAAR. Ettepanek kinnitatakse
ühehäälselt.
Delegaatide registreerimistulemuste alusel on koosolek otsustusvõimeline.
Kinnitatakse varem väljasaadetud päevakord, mida täpsustatakse jooksvalt.
Koosoleku juhataja Siiri Oviir meenutab lühidalt möödunud EIL 20-ne tegevusaasta tähtsamaid
etappe algusaastaist kuni praeguseni. Tänab möödunud 20 aasta usalduse eest olles korduvalt
valitud EIL presidendiks. Tänab juhatust koostöö eest ning soovib uude valitavasse juhatusse
noori ja aktiivseid inimesi.
Soovib tänaseks mõttetihedat tööd koosoleku päevakorras olevate punktide läbiarutamisel.
P u n k t 1.
EIL 2009.aasta tegevus- ja majandusaruanne.
Peasekretär Signe Falkenberg peatub lühidalt tähtsamatel osadel tegevusaruandest ning
kommenteerib rahalist osa eraldi, selgitades 2009.aasta eelarve täitmist, kulusid ja tulusid.
Ta märgib sissejuhatavalt, et palju aega kulus EIL raamatupidamise ümberkujundamisele, mida
tingis EPOK`i raamatupidamise auditeerimine ja meie koosseisulise raamatupidaja lahkumine.
Tänaseks on raamatupidamine korrastatud, meie suurimaid rahastamise allikaid peetakse eraldi
kontodel nagu nõutakse. Raamatupidamise ostame sisse teenusena.
Koosseisudes on tänaseks 2 töötajat: projektijuht ja peasekretär.
EIL poolt on võistluste kulude katmiseks igal võimalikul juhul esitatud projektitaotlusi Tallinna
Spordi- ja Noorsooametile, Kultuurkapitalile ning Hasartmängumaksu Nõukogule. Kahjuks on
praeguses raskenenud majanduslikus olukorras vähenenud projektide rahastamine või esinenud

lausa äraütlemist. Jätkunud on aga koostöö EPOK`iga, koostatud ühisprojekte suuremate
välisvõistluste finantseerimiseks.
P u n k t 2.
Audiitori järeldusotsus 2009.aasta majandusaruande kohta.
Audiitoribüroo ANRISON OÜ viis läbi EIL 2009.aasta raamatupidamise auditeerimise, mille
alusel koostatud arvamuse loeb ette peasekretär Signe Falkenberg Lisa 2.
Audiitori arvamus on lisatud ka majandusaasta aruandele.
P u n k t 3.
Esitatud aruannete kinnitamine.
Peasekretär Signe Falkenberg annab sõna koosolekust osavõtjatele.
Sõnavõtu soove ei ole, esitatakse küsimusi:
Urmo Pollisinski: kui suur osa eelarves oli kelguhokil?
Signe Falkenberg: 1,6 miljonit
Urmo Pollisinski: äkki peaks selle meie alt ära tõstma?
Alar Õige: kelguhokiklubi on loomisel
Signe Falkenberg: ükski klubi ei lähe iseseisvalt välja Paraolümpiale, ta peab ikka olema EPOK`i
või EIL all. See killustaks lihtsalt meie jõude, tuleb mõelda veel.
Vl.Korolkov: kuidas on sekretariaadi töö jaotus?
Signe Falkenberg: konsulteerime omavahel palju, tihti tuleb ette äkilisi töid. Katsume mobiilselt
lahendada. Siinjuures palun veel tähelepanu ürituste eelregistreerimise õigeaegsusele. Igasugune
muudatus, mis ei laeku meile õigeaegselt, võib tekitada palju ootamatut rabelemist ja
ümbertegemist ning registreerimine tuleb teha sellel aadressil, mis on näidatud ürituse juhendis.
Kersti Puusild: arvan siinkohal ka, et iga organisatsiooni töökultuuri tuleb tõsta, ei näe Tallinn
ootamatuid asju ette, kui ei teatata õigeaegselt õigesse kohta.
Vl.Korolkov: kas on mõeldud büroo kolimisele?
Signe Falkenberg: jah on, aga Endlas pole leitud meile vaba pinda. Eraldi spordiliitude maja, mis
pidi tulema Õismäele Premia Jäähalli taha, pole hakatud siiani ehitama, sinna olime planeerinud
ennast EOK-ga eelneval läbirääkimisel.
Siiri Oviir: Tallinn tahab ehitada MTÜ-de maja, võib-olla saab sinna.
Signe Falkenberg: parimas variandis me peaks olema ikka Eesti spordiga ja teiste spordiliitudega
ühes majas. See hõlbustaks meie omavahelist koostööd.
EIL a a s t a k o o s o l e k kuulanud ära esitatud aruanded ning küsimused ja vastused
OTSUSTAB :
Kinnitada peasekretär Signe Falkenbergi poolt ette kantud EIL 2009.aasta tegevus- ja
majandusaruanne koos lisadega ning audiitoribüroo Anrison OÜ arvamus.
Hääletuse tulemus: poolt 16
vastu ja erapooletuid ei ole
Otsus vastu võetud.
P u n k t 4.
Uue juhatuse liikmete arvu määramine.
Peasekretär Signe Falkenberg tänab presidenti ja juhatust eelneval aruandeperioodil 2005-2010
tehtud töö eest ning palub otsustada, kui suur peaks olema järgmise uue juhatuse koosseis.
Liikmesorganisatsioonide poolt on esitatud 9 kandidaati.

Väino Marjak: teen ettepaneku koos presidendiga 7. Mida rohkem inimesi, seda raskem on neid
kokku saada. Üldse koosolekuid võiks rohkem arvuti kaudu teha, siis saaksid ka teised ühingud
osa võtta.
Jaak Pihlakas: võiks olla küll 7, vähem ja asjalikud inimesed.
Siiri Oviir: vaatasin esitatud kandidaate, minu meelest on kõik asjalikud. Minu ettepanek 9+1.
Häälelugemise komisjoni esimees Heldur OTSA:
paneme hääletamisele 2 varianti
a) juhatuse koosseis 6+1
b) juhatuse koosseis 9+1
Hääletatakse:
Variant a) poolt 13
vastu 3
Seega a a s t a k o o s o l e k OTSUSTAB:
kinnitada hääletamise tulemusena uueks juhatuse koosseisuks 6+1 liiget (6 + president).
P u n k t 5.
EIL juhatuse ja presidendi valimised.
Peasekretär Signe Falkenberg tutvustab valimiste korda. Valimised on s a l a j a s e d
ning viiakse läbi kahte värvi sedelitega. Presidendi valimine eraldi sedelitega, juhatuse liikmed
kinnitatud nimekirja alusel. Oma nõusoleku kandideerimiseks on andnud president Siiri Oviir
ning 9 kandidaati, kellest 4 on praeguse juhatuse liikmed ning soovivad jätkata ka uues
koosseisus.
Signe Falkenberg tänab pr.Siiri Oviiri nõusoleku eest kandideerida edasi meie spordiliidu
presidendi ametikohale vaatamata oma suurele töökoormusele Brüsselis ning samuti juhatuse
liikmeid, kes soovivad jätkata tegevust uues juhatuses.
Kandidaadid olid üles seatud ka EIL kodulehel Lisa 3.
Presidendiks Siiri Oviir.
Juhatuse liikmeks:
1. Gert Elmaste
2. Aleksander Larjushin
3. Urmo Pollisinski
4. Kersti Puusild
5. Villu Urban
6. Heiti Vahtra
7. Endre Varik
8. Arko Vool
9. Alar Õige
Signe Falkenberg küsib, kas sulgeda nimekiri või soovitakse teha korrektiive.
OTSUSTATAKSE: sulgeda kandidaatide nimekiri.
Sõna antakse kõigile kandidaatidele vastamaks küsimusele, mille eest ta tahaks hea seista uue
juhatuse koosseisus valimisperioodi aastatel.
Häältelugemise komisjon alustab tööd.
Juhatuse liikmete hääletussedelile on kantud 9 nime, hääli võib anda nendest ainult 6-le
kandidaadile või vastavalt hääletaja soovile ka vähemale. Oma POOLT hääle saab märkida
ristiga kandidaadi nime ees olevasse lahtrisse. Hääletussedelid (16 delegaadile) jagatakse välja.
Toimub vaheaeg ning salajane hääletamine.

Salajase hääletamise tulemused:
Häältelugemise komisjoni esimees Heldur Otsa palub sõna protokolli ettelugemiseks Lisa 4.
Poolt hääli saadi alljärgnevalt:
I Presideniks Siiri OVIIR
II Juhatuse liikmekandidaadid:
1 hääletussedel kehtetu.
1. Kersti PUUSILD
2. Alar ÕIGE
3. Heiti VAHTRA
4. Gert ELMASTE
5. Arko VOOL
6. Villu Urban
7. Endre Varik
8. Urmo Pollisinski
9. Aleksander Larjushin

- 16
- 14
- 14
- 11
- 10
- 10
- 9
- 8
- 7
- 3

OTSUSTATAKSE:
1. Kinnitada häältelugemise komisjoni protokoll, mille alusel salajasel hääletamisel 1+6
enim POOLT hääli saanud kandideerijat on valitud EIL juhatusse:
1. Siiri OVIIR - president
2. Kersti PUUSILD
3. Alar ÕIGE
4. Heiti VAHTRA
5. Gert ELMASTE
6. Arko VOOL
7. Villu URBAN
2. Esitada Tallinna Linnakohtu registriosakonnale andmed registrimuudatuste tegemiseks
vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
3. Juhul, kui juhatuse liige taandab ennast juhatuse tööst ennetähtaegselt, saab tema kohale
asuda järgmine hääletuse tulemusel enim hääli saanud kandidaat.

P u n k t 6.
Revisjonikomisjoni valimine.
Seoses uue juhatuse valimisega tuleb valida ka uus revisjonikomisjon.
Ettapanek valida 3-liikmeline revisjonikomisjon.
Esitatakse kandidaadid:
1. Tiia TIIK
2. Liina HEINSAAR
3. Urmo POLLISINSKI
Nimetatud kandidaadid saavad ühehäälselt 16 POOLT häält..

OTSUSTATAKSE: kinnitada EIL revisjonikomisjon koosseisus Tiia TIIK, Liina HEINSAAR
ja Urmo POLLISINSKI.

P u n k t 7.
EIL tegevusest 2010-2011 aastal.
Peasekretär Signe Falkenberg tutvustab 2010.aasta eelarve tulusid ja kulusid, kus eraldi on välja
toodud tegevus- ning võistluskulud katteallikate äranäitamisega. Lisa 5
Riigieelarveline toetus SM-lt jagatakse uuel aastal nii hilja, et aasta esimese poole ürituste
korraldamine kannatab selle all. Raske on sellises olukorras alustada kalenderplaanis toimuvate
võistlustega. Erilise pinge ürituste rahastamisele paneb muidugi tekkinud üleüldine majanduslik
olukord. Pidevalt tuleb kalenderplaanis teha muudatusi.
Peasekretär Signe Falkenberg kannab ette ülevaate planeeritud suviste laagrite rahastamise
käigust, toimumise ajast ning osavõtust. Arutluse all on kõik kalenderplaanis eesolevad
võistlused kuni aasta lõpuni.
EIL ootab ettepanekuid 2011.aasta kalenderplaani koostamiseks.
23.aprillil toimus Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses EIL 20.sünnipäevale
pühendatud konverents „Sport liikumispuudega inimese elus“. Konverents oli osavõturohke ning
sai kajastuse ka meedias. Sealt said alguse mitu koostööd ja häid ideid.
Tänaseks on toimunud kohtumised Kehalise kasvatuse Liiduga, kes organiseerib kehalise
õpetajatele konverentsi – meid on palutud tutvustama invasporti.
Eesti Tennise Liiduga kohtumine 7.-11 juuni Tondil ratastooliga proovime koos nende
peasekretäriga mängida. Eesmärgiks käivitada Tondil ratastoolitennise mängimine, millele on
lubanud anda toetust Ülemaailmne Tenniseföderatsioon.
On loodud veel ühendus Liikumispuudeliste Laste Tugifondiga.
Võrumaalt leidsime juhuslikult invaratsutaja, kellel on võimalik just meie Liidu alt väljapääs
välisvõistlustele.
Alar Õige ja Urmo Pollisinski tegid läbirääkimisi Ida-Tallinna Taastusravihaiglaga, mille
tulemuseks on planeeritud vestlusring arstidega tutvustamaks invasporti.
Kõikideks nendeks kohtumisteks tuleb ette valmistada invasporti tutvustavat materjali
(voldikuid, DVD jne.)
Endre Varik teeb ettepaneku, et oleks kergejõustikus rohkem motivatsiooni võistlemisel, sisse
viia EIL kodulehel rekordite tabel. Mõte kiidetakse heaks, vanade protokollide alusel saab seda
tagasiulatuvalt tegema hakata.
Kavas on uuendada EIL koduleht.
EIL a a s t a k o o s o l e k kuulanud ära peasekretäri ettekande ja esitatud ettepanekud
OTSUSTAB:
Kinnitada 2010.aasta kalenderplaan ja eelarve.
Otsus hääletatakse: ühehäälselt POOLT 16.
P u n k t 8.
Jooksvad küsimused.
Peasekretär tutvustab liikmesorganisatsioonide vahel talvel läbi viidud küsimustiku analüüsi
Lisa 6.
OTSUSTATAKSE:
- aastalõpu pidulik tähistamine 10.detsember;
- aasta lõpul meeles pidada ka kohaliku spordi parimaid tegijaid;

-

uuele kodulehele välja panna sportlaste klassid koos nimega;
2011.aasta liikmemaksuks määrata 500 EEK/ 35 EUR

Sellega on päevakord ammendatud. Koosoleku juhataja Siiri Oviir tänab osavõtjaid aktiivse
ja mõttetiheda töö eest. Tänab usalduse eest ja soovib uuele valitud juhatusele motivatsiooni
edasi liikuda.
Koosoleku lõpp kell 14.35
Siiri Oviir
Koosoleku juhataja
Mai Alt
Protokollija

