Eesti Invaspordi Liit
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

21. aprill 2016
nr 2
Varraku 14, Tondiraba Jäähall, Tallinn
Algus kell 12.00, lõpp kell 13.30
Koosolekut juhatas: EIL president Rainer Vakra.
22-liikmesühingust võtab osa 13 delegaati, sh 3 neist volitustega (Lisa 1 Osalejate
nimekiri).
Koosoleku avab Rainer Vakra, kes teeb ettepaneku valida koosoleku juhataja ja protokollija.
Pakutakse juhatajaks Rainer Vakra ja protokollijaks Keit Jaanimägi. Ettepanek kinnitati
ühehäälselt.
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemise komisjon. Kandidaadiks
esitatakse Väino Marjak.
Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Osalejate registreerija Signe Falkenberg kannab ette, et delegaatide registreerimistulemuste
alusel on esindatud 13 liikmesorganisatsiooni, neist 3 volitusega.
Koosolek on otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja R.Vakra kannab ette väljapakutud päevakorra ja küsib, kas kõik on
nõus.
Vakra: Ettepanek kinnitada päevakorrapunktid alljärgnevalt:
1. 2015. aasta majandusaruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Küsimused-vastused, aruannete kinnitamine
4. 2015. aasta kalenderplaan ja eelarve ning nende kinnitamine
5. Muud küsimused
Hääletus:
Poolt ühehäälselt
OTSUS: kinnitada esitatud päevakord

PUNKT 1
R.Vakra kannab ette 2015. majandusaasta aruande.
R.Vakra tutvustab 2015. aasta tegevusi ning meie väljapaistvamate sportlaste saavutusi.
Samuti tehakse kokkuvõte 2015. aasta raamatupidamise aruandest. (vt lisa 2)

PUNKT 2
V.Villiste kannab ette 2015. aasta revideeerimise aruande ja otsuse.
Villiste kannab ette komisjoni ettepanekud. Komisjoni otsus on, et kõik esitatud andmed on
korrektsed ning vastavad Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele.

PUNKT 3
Esitati küsimusi ja arupärimisi aruannete kohta:
Heldur: mis põhjusel on rahvaspordiüritustest saadud tulu vähenenud?
Signe: kõige rohkem mõjutas seda see, et Elva laager oli 2014. aastal pikem ja ka inimesi
oli rohkem. Teiseks, kergejõustiku võistluseid oli enne rohkem, alates eelmisest aastast on
need viidud EPOKiga kokku, ratastoolitennise turniiri Balti etapi korraldasime samuti 2014
aastal, 2015 aastal oli korraldajaks Läti. Sisuliselt teiste toimunud võistluste finantseerimine vähenenud ei ole..
R.Vakra teeb ettepaneku kinnitada esitatud aruanded.
Hääletus:
Poolt ühehäälselt
OTSUS: kinnitada esitatud aruanded

PUNKT 4
S.Falkenberg tutvustab lähemalt juhatuse poolt vastu võetud EIL 2016 aasta tegevuskava ja
eelarvet
Esitati küsimusi ja arupärimisi:
Signe: sooviksin täpsustada kergejõustiku osas ühe asja. Nimelt probleem on Põhja-Eesti
kergejõustiku võistluste korraldaja leidmisega. Kas meil on üldse ühte võistlust juurde vaja?
Urmo: Kokku jääks siis 4 võistlust? Kui me ei leia inimest, siis ei ole mõtet üldse korraldada.
Jüri: kuna pean kohe lahkuma, siis annan kiire ülevaate elektriratastooli saalihoki
plaanidest. Siiani on EIL meid rahaliselt toetanud ning meie soov on jätkata koostööd. Kõige
suurem probleem on meie jaoks uute mängijate leidmine, kuid võistlemine Soome kõrgliigas
jätkub kindlasti, plaan on teha üks etapp ka Eestis, aga seda võimalust alles uuritakse.
Hetkel on see kindlasti parim võimalus areneda meie jaoks.
Villu: mina teen ettepaneku, et panustaksime omalt poolt rohkem Eesti kergejõustiku
meistrivõistlustele sportlaste leidmisesse.
Urmo: peaks proovima leida ka võimalikult võrdsed ratastoolisõitjad, et inimestel oleks
huvitavam jälgida.
Piia: minul on küsimus klasside kohta. Varem oli bowlingus ka C ja D klass, aga nüüd enam
neid klasse ei ole. Aga see ei ole enam õiglane minu arvates. Miks selline otsus on vastu
võetud? Teen ettepaneku vanad klassid taastada.
Signe: selline otsus on kunagi tehtud, sest bowlingus ei ole oluline jõud, pigem osavus.
Kogemus näitab, et nõrgemate kätega inimesed suudavad tugevate kätega mängijatele ära
teha küll. Teiseks, kuna võistlejaid on niigi vähe, siis ei ole mõtet veel eraldi klasse juurde
tekitada.
Urmo: palun lisada kalendrisse ujumise mitmevõistlused 28.mail Tallinnas.
Signe: kohe kui info olemas, siis panen kalendrisse kirja.
Ivar: kas kommunikatsiooni osas ei võiks kõiksugu intervjuud liita meil toimuvate üritustega?
Signe: jah, nii see ongi plaanitud.
Signe: on tegevuskava kohta veel kommentaare?
Heldur: võistluste kohta nii palju veel, et kohtunike leidmisega on endiselt probleem.
Ettepanek on kaasata kas kohalikke sotsiaaltöötjaid või teisi vabatahtlikke, näiteks ka
kooliõpilasi, kellele tehakse enne võistlust lühike koolitus. Kohtunike probleemi on võimalik
lahendada.
Siina: mina käisin Paides keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja juures sama ideega, et
kaasata õpilasi, aga õpetaja ei hakanud lastele isegi rääkima, sest nädalavahetusel ei tule
mitte keegi oma vabast tahtest kohtunikuks. Teiseks väideti, et lapsed kardavad ratastoolis
inimesi.

Signe: teen ettepaneku korraldada kohtunike koolitus Elvas ja igast ühingust oleks
vähemalt kaks inimest, keda saaks koolitada. Samuti saab boccia mängu ajal teha nii, et
need, kes parasjagu ei mängi, lähevad kohtunikeks.
Siina: kohtunikega on tõesti probleem, sest eelmine aasta Jõgeval oli näiteks selline
olukord, kus minul tekkis kohtunikuga tüli, sest tema ei tundnud spordiala piisavalt hästi.
R.Vakra: teen ettepaneku panna konkreetselt kirja, et igal ühingul peab olema kohustus
leida omalt poolt võistlustele kohtunik ja kõik peavad sellest ka kinni.
Heldur: kas transpordi kompensatsioon on jäänud samaks? Kõige suurem probleem on
transport ja see ei kata kõiki vajalikke kulutusi, et inimesed üle Eesti saaksid võistlema tulla.
Seda summat tuleks tõsta.
R.Vakra: meil on ennegi jutuks tulnud, et me ei oska ära kasutada neid üritusi mida juba
korraldatakse meie eest. Nendel üritustel osalemine hoiaks raha oluliselt kokku ja selle
arvelt saakski transpordile rohkem kulutada. Selleks palun konkreetsemat infot ja
ettepanekuid liikmete poolt, kui on soovi mingitel üritustel osaleda. Selle raha me leiame, et
kõik saaksid osaleda.
Signe: selleks peate teie ainult meile märku andma, kui te tahate mõnest üritusest osa
võtta. Me lihtsalt ei jõua kõiki üritusi kontrollida.
Ivar: miks mitte ära kasutada ettevõtteid, kes pakuvad kütust või transporti, kelle jaoks on
meile vajalik kütuse hulk väga pisku ja arendada koostööd selles osas.
R.Vakra: mina toetan Ivari ideed.
R.Vakra teeb ettepaneku kinnitada 2016 aasta tegevuskava ja eelarve.
Hääletus:
Poolt 12 , vastu pole keegi
OTSUS: tegevuskava ning eelarve vastu võtta

PUNKT 5
Muud küsimused:
- S.Falkenberg: Narva Ordo ja Sportuna paluvad kalenderplaani tagasi võtta malekabe-koroona-lauatennise 2-päevase võistluse
Üldiselt ei pooldatud seda ettepanekut.
- S.Falkenberg: Narva Ordo ja Sportuna paluvad teha ettepaneku EPOK-ile kui
suurele organisatsioonile nende võistlustele toetajate leidmise, et ei peaks tasuma
osavõtumaksu 5 eurot – see on pensionist elavatele puuetega inimestele liig.
R.Vakra teeb ettepaneku anda info EPOKile edasi ning teeb ettepaneku, et kui narvalastel
jääb ainult selle pärast EPOK võistlustele tulemata, siis toetada EIL poolt nende osalemist
makstes kinni vaheraha.
- 2017 aasta liikmemaksu määramine
R. Vakra teeb ettepaneku jätta liikmemaksu summa samaks.
Hääletus:
Kõik on poolt
OTSUS: liikmemaks 2017 aastal jääb samaks 35.-/aastas.
- EIL delegaat EPOK Täiskogule
Kandidaadiks esitatakse R. Vakra, millega kõik on nõus.

Koosoleku juhataja: Rainer Vakra
Koosoleku protokollija: Keit Jaanimägi

