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Algus kell 12.05 lõpp kell 14.05
Juhatas
Protokollis
Võtsid osa
Puudus(id)
Osalesid:

Heiti Vahtra
Triin Pollisinski
Heiti Vahtra, Villu Urban, Kersti Puusild, Arko Vool, Siiri Oviir
Gert Elmaste, Alar Õige
Signe Falkenberg, Helle Heinsalu

PÄEVAKORD:
1. Juhatuse aseesimehe valimine
2. Juhatuse tööreglement, selle muudatused
3. Juhatuse töögraafiku koostamine
4. Elva Spordilaager
4.1. laagriülema stipendiumi määramine
4.2. Laagri osalustasu määramine (ilma toidu ja majutuseta)
5. 2010 1.poolaasta finants- ja tegevusaruanne
6. 2010 .a. eelarve muudatused
7. SK Meduus avalduse arutelu
8. Kaebused ja protestid kergejõustiku võistluste kohta
9. Muud küsimused

1. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Väljavõte põhikirjast: Juhatusse valitud liikmed valivad endi seast aseesimehe. Valimisel osutub
valituks enim hääli kogunud kandidaat.

Sõnavõtud:
H.Vahtra: juhatuse aseesimeest peaks valima koosolekul, kus on kohal kõik juhatuse liikmed.
S.Falkenberg: aseesimees asendab esimeest tema puudumisel. Minu ettepanek aseesimehe
kohale on Heiti Vahtra, kes on väga korrektne. Tal on kogemus ja nägemus sellest tööst.
S.Oviir: Toetan Signe ettepanekut.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooltu 0
OTSUSTATI:
1.1. Heiti Vahtra on valitud ühehäälselt EIL juhatuse aseesimeheks.
2. Päevakorrapunkt
KUULATI:

S.Falkenberg teeb ülevaate kehtivast juhatuse reglemendist.
Sõnavõtud:
H.Vahtra: lepime kokku kahes elektroonilises vormis. Protokollija peaks olema
sekretariaadist. P 1.7 - Läbirääkimised võib teha Skype’s, kuid otsused fikseeritakse epostiga.
S.Oviir: IT-võimalusel vähemalt x-arv juhatuse liikmeid peavad nõus olema sellise
koosoleku vormiga.
OTSUSTATI:
2.1. Kinnitada ühehäälselt juhatuse tööreglemendi muudatused (lisa 1).
3. Päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg: Võttes arvesse juhatuse esimehe töögraafikut Brüsselis valida juhatuse
koosolekute päevaks reedene nädalapäev. Koosolekud võiksid toimuda (näiteks):
a) iga kolme kuu tagant kuu teisel reedel (veebruar, mai, august, november)
b) iga kahe kuu tagant kuu ... reedel (jaanuar, märts, mai, juuli, september, november)
c) ......... veel mõni variant?
Koosolekuid võib pidada kohtumistena, meili teel (kindla reeglistiku alusel, välja töötada!),
Skype kaudu (kindla reeglistiku alusel, välja töötada!), Google Docs-is (kindla reeglistiku
alusel, välja töötada!). Eelmise juhatuse soovitused: vaata viimast koosoleku protokolli
Sõnavõtud:
H.Vahtra: määrame korralised koosolekute ajad.
K.Puusild: juhatuse liikmel võiks olla vastutus, mitu korda ta juhatuse kooslekul käib.
H.Vahtra: juhatuse liikmed annavad aastakoosolekule aru, kuidas nad on juhatuse töös
osalenud.
S.Falkenberg: Aastakoosolekule teha ettepanek põhikirja muudatuseks juhatuse liikme
tagasikutsumiseks. Kui juhatuse liige puudub kahelt korraliselt koosolekult, siis peaks ta
mõtlema juhatuse liikme kohast loobumisele. Vajadusel teha aastakoosolekule ettepanek
antud juhatuse liige tagasi kutsuda.
OTSUSTATI:
3.1. Alates 2011. aastast toimuvad juhatuse korralised koosolekud iga kolme kuu tagant kuu
teisel reedel (veebruar, mai, august, november) 11.02, 13.05, 12.08, 11.11
4. Päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg:
1. EIL on välja kuulutanud oma koduleheküljel Elva laagri ülema stipendiumi. Laekunud on
üks avaldus K.Hunt´ilt, kes vastab väljakuulutatud tingimustele.
Teen ettepaneku määrata stipendium summas 14000.-.
2. Seoses sellega, et igal aastal on siiski mõni inimene, kes soovib Elva laagris osaleda, aga ei
majutu ega söö seal, seega ei maksa ka midagi, teen ettepaneku määrata juhatuse poolt
minimaalne tasu laagris osalemiseks 25.-/päev, seega max 4 päeva = 100.-.

Sõnavõtud:
K.Puusild: Elva laagri juhendisse kirja panna – kui kohale ei tule ja ette ei teata, siis maksab
kinni.
H.Vahtra: Sel aastal ei saa uusi klausleid panna, sest registreerimine hakkab lõppema.
Reeglid tuleb paika panna enne. Kui arvate, et asi toimib, siis võib nii jääda.
V.Urban: Kinni tuleb maksta need kulud, mis EIL on konkreetse inimese kohta teinud.
H.Vahtra: Sekretariaat töötab välja uue Elva laagri majutusjuhendi järgmiseks aastaks ja teeb
juhatusele ettepaneku selle kinnitamiseks.
OTSUSTATI:
4.1. Määrata Elva laagri ülema stipendium K.Hunt´ile summas 14000.4.2. 2010.a. Elva laagris minimaalne osalustasu 25 eek / päev (kui ei majutu ja ei söö, siis
võistlustel osalemise eest tuleb maksta).
4.3. Õigeaegsel (hiljemalt 2 päeva enne laagri algust) äraütlemisel saab kogu raha tagasi, kui
ei, siis ühe päeva kogu pakett tuleb inimesel kinni maksta.
4.4. 2011.aastaks välja töötada uus majutusjuhend.
5. Päevakorrapunkt
KUULATI:
2010. aasta I poolaasta finantsaruanne on lisas 2. See on tegelikult aruanne juuni kuu kohta
Sotsiaalministeeriumile, aga kajastab kogu poolaastat. Lisatud on katteallikad.
Sõnavõtud:
H.Vahtra: see tabel on arusaadav vaid siis, kui istuda pikaajaliselt selle tabeli ees. Ülevaate
saamiseks võib olla lihtsam tabel.
S.Falkenberg: tulenevalt SM nõuetest on meie raamatupidamine suhteliselt keeruline.
Eelarve ei täitu projektitaotluste osas. TSNA lubas Malmö kelguhoki võistluse jaoks raha
(võistlus oli veebruaris), nad lubasid seda suvel anda, aga hetkel ei ole kindel et selle saame.
Selgus saabub loodetavasti 9.augustil.
H.Vahtra: Teha septembriks ülevaade, kus sa pakid selle tabeli kokku ja tood välja kriitilised
kohad.
OTSUSTATI:
5.1. Kinnitati 2010 1.poolaasta finants- ja tegevusaruanne
5.2. Septembris esitada juhatusele lühidalt 2010 .a.eelarve täitmise jooksev aruanne.
6. Päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg: Teen ettepaneku eelarve muudatused välja töötada septembriks ja siis ka
kinnitada. Selleks ajaks peaks olema selgunud kõik hetkel õhus olevad rahastusküsimused.
OTSUSTATI:
6.1. Arutada eelarve muudatust järgmisel juhatuse koosolekul.
7. Päevakorrapunkt
KUULATI:
Lisa 3 on lisatud SK Meduus avaldus.

Sõnavõtud:
H.Vahtra: peame olema õnnelikud, et meil on uued klassifitseeritud sportlased, kes saavad
osaleda rahvusvahelistel võistlustel.
S.Falkenberg: Reservis on hetkel 7000 eeki, mida saab kasutada. Ootame TSNA otsust MM
toetuse kohta, kuid komisjon tuleb kokku alles 9.augustil. Briti võistlustel jäi osalemata,
kulud on kinni kindlustuses (tuhakahjud). Kui saaksime selle raha tagasi, siis sealt saaks
kaetud.
H.Vahtra: kui meil hetkel ei ole võimalust tasuda kogu summat, siis rääkida klubiga läbi, et
teha arveldamine aasta teises pooles.
K.Puusild: kas on võimalik, et osa maksta sel aastal ja osa järgmisel aastal?
H.Vahtra: peame kompenseerima 100 %, see on meie reglement ja me ei saa oma otsusest
taganeda. Aga teeksime seda ikkagi aasta teises pooles, näiteks oktoobris.
K.Puusild: kas peame reglementi muutma, et ei tekiks selliseid ootamatuid kulusid?
S.Falkenberg: informeerida liikmesorganisatsioone, kui on plaanis saata oma sportlaseid
klassifitseerimisele, siis hiljemalt eelmise aasta oktoobriks tuleb sellest EIL’ile teada anda.
See info on vajalik järgneva aasta eelarve koostamiseks.
H.Vahtra: reglementi tuleb täiendada: taotlus raha reserveerimiseks tuleks teha
30.oktoobriks, näidatakse ära võistluse toimumise aeg, koht ja eeldatavad kulud.
S.Falkenberg: vaatan statuudi läbi, teen ettepaneku kuidas seda täiendada, arutame listis ja
järgmisel koosolekul teeb juhatus otsuse. teatan klubile, et oleme kompenseerimisega nõus,
kas saame 100 % maksta, see ei ole kindel.
OTSUSTATI:
7.1. Rahuldada SK Meduus avaldus. Kompenseerida klassifitseerimise sõidukulud. Kuna
koheselt ei ole võimalik kogu kulu kompenseerida, leppida SK Meduusiga kokku tasumise
tingimustes.
8. Päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg tegi lühiülevaate kergejõustiku meitsrivõistlustel toimunust ja esitatud
avaldustest. Lisatud on kolm avaldust ja pildid.
Sõnavõtud:.
H.Vahtra: miks meil üldse korraldatakse kergejõustiku meistrivõistlusi? Osaletakse teksades
ja nahktagis.
A.Vool: võistlustel ei tohiks osaleda palja ülakehaga, ja päevitusriietega. Peab ikka olema
spordiriietus.
S.Falkenberg: kes peab võistlusel jälgima riietust jne? Juhendis on kirjas, milline peab olema
riietus ja käitumine.
V.Urban: Väino Marjak selgitas kohtunikele reegleid, kuid need ei pidanud sellest kinni.
S.Falkenberg: pakume TLÜ üliõpilastele praktikavõimalust. Tudengid tulevad ja kontrollivad
tõuke/heite/viske tehnikat.
H.Vahtra: see on absurd, et tahetakse maha võtta see sportlane, kes on suutnud soetada
endale korraliku võistlustooli. Meistrivõistlustel lähtume rahvusvahelistest reeglitest, kus on
need toolid lubatud. Eesti MV peavad saama statuudi, mis on toeks peakohtunikule, millele
ta saab tugineda võistluste käigus. Saata V.Kassile kirjalik noomitus ebasportliku käitumise
kohta. Küsimus ei ole ainult kergejõustikus, vaid tuleb koostada võistluste üldreeglid,
selgitada põhjalikult milline on sportlik riietus, mis on spordivõistluse alusprintsiibid jne.

V.Urban: mingeid eraldi klasse küll pole RT sõitudeks vaja. Reegleid hakkame täiendama
siis kui hooaeg läbi.
A.Vool: kas peakohtunik ei saa kohapeal noomitust teha?
S.Falkenberg: Elva laagri avamisel räägime sportlikust riietusest. Üldjuhend on meil olemas,
see tuleb siis veelkord üle vaadata. Kuusalu võistlustel on brigaad ebapädev. Küll on korralik
kohtunik Türil Leonhard Soom, kes on väga korrektne. Teatame Kuusalule, et nad ei saa
edaspidi võistlusi korraldada, kui kohtuniketöö ei parane.
OTSUSTATI:
8.1. V.Kassile noomitus, kõigile liikmetele märgukiri riietuse kohta, koostada võistluste
üldstatuut – kohapeal juurde registreerida ei saa, välja töötada protestide esitamise/vastamise
kord jm vajalik, mis on peakohtunikule ja korraldajale abiks.
9. Päevakorrapunkt
KUULATI:
1. Arutati osalemist 20.augustil Soome Paraolümpiapäeval Helsingis – vaadata, uurida, saada
kogemusi, et samamoodi propageerida parasporti Eestis, näit. linnade merepäevadel jm
taolistel rahvarohketel üritustel.
2. Narva korraldab male-kabe võistkondliku võistluse ning soovivad EIL medaleid ja
diplomeid. Võistluse korraldamise sooviavaldus on esitatud õigeaegselt kui palusime
ettepanekuid võistluste korraldamiseks.
Sõnavõtud:
H.Vahtra: Soome peaks minema need, kes ise on sportimisest huvitatud.
A.Vool: Soome on väga hea võimalus, seal on kindlasti kõik erinevad alad välja toodud, väga
huvitav.
S.Falkenberg: Alarile meelde tuletada Kehalise kasvatuse liidu koosviibimine Jõulumäel!
OTSUSTATI:
9.1. Arutada EPOKiga võimalust toetada osalemist Soome Paraolümpiapäeval.
9.2. Eraldada Narva võistluse korraldajale medalid ja diplomid.
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