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Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2011 tulemist - esialgne kokkuvõte aastast
Revisjonikomisjoni nõudmistest
2012.aasta eelarvest, sellest tulenevalt aasta ürituste prioriteetidest, kalenderplaanist
IWAS liikmeks astumisega seotud probleemidest
Vehklemise hetkeseis
Osalustasudest EIL hallatavatel sporditreeningutel (kelguhoki, sõudmine, tennis),
J.Pipperi avaldus
7. Muud küsimused:

Päevakorra punktid:
1. päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg annab ülevaate juba eelnevalt juhatuse liikmetele meilile saadetud aruandest,
esialgsest tulemist ja bilansist.
OTSUSTATI:
1. Kuulates ära ülevaate 2011 aasta kuludest ja tuludest, otsustas juhatus asuda koostama
2011.aasta majandusaruannet
2. päevakorrapunkt
KUULATI:
Eesti Invaspordi Liidu juhatusele on saadetud revisjonikomisjoni küsimused ja materjalide
materjalide taotlused.
OTSUSTATI:
1. Esitada küsitud materjalid revisjonikomisjonile hiljemalt 1.märtsiks.
3. päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg esitas juhatusele (saadetud eelnevalt meilile) eelarve 2012 ja tegevuskava
projekti.

ARUTATI:
Juhatus arutleb tegevuskava projektis olevate ürituste prioriteetide üle ning lisaküsimustena
- Invamessil osalemisest
- H.Kestlase avaldusest osalemise toetamise asjus male MM-il 17.-26.juunil 2012
Horvaatias
OTSUSTATI:
1. EIL ei osale sel aastal eraldi eksponendina Invamessil, vaid palub võimalust Tallinna
Invasprdiühingul jagada messil invaspordi alasid tutvustavaid materjale.
2. Vastuseks H.K. taotlusele koostab ja esitab EIL taotluse HMN-i ja KULKA-sse lisavahendite
saamiseks, EIL ei ole võimalik selleks eraldada oma vahendeid.Sealjuures EIL eeldab
H.Kestlase osalemist EIL MV-del males.
3. Sekretariaadil korrigeerida 2012 eelarve ja tegevuskava projekt, esitada juhatusele ja EPOKile.
4. päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg annab ülevaate suhlemisest IWAS-iga, assotsieerunud liikmeks astumise
dokumendide olukorrast ning ajalistest tähtaegadest: “Ankeedi täitmine peaaegu valmis, aga
selle ärasaatmisest suurt kasu enne ei ole, kui meil pole makstud ka maks - kuna aga rahasid
hetkel selleks pole (riigi toetus on veel kaugel!), siis enne meie jaoks midagi ei muutu, kui maks
pole makstud.”.
OTSUSTATI:
1. EIL astub IWAS liikmeks ja tasub 2012 aasta maksu tasuda esimesel võimalusel ehk riigi
2012 toetuse kätte saamisel.
5. päevakorrapunkt
KUULATI:
A.Õige ja S.Falkenbergi kokkuvõte suhtlemisest vehklemisega aastate.
OTSUSTATI:
1. Mitte esitada MTÜ Florett avaldust aastakoosolekule, vaid rahuldada koheselt nende EIL
liikmeskonnast väljaastumise taotlus.
6. päevakorrapunkt
KUULATI:
S.Falkenberg teeb ettepaneku korrastada ja selgindada ElL poolt administreeritavate Tallinnas
tegutsevate spordialade treeningute 2012 aasta osavõtumaksud alljärgnevalt:
- RT tennis: 20 eur/kuu = max 240 eur/aastas inimese kohta (võimalik, et mõni suvekuu
jääb ära)
- Kelguhoki 15 eur/kuu = 7(8) x 15 = 105 (120) eur aastas in.kohta
- Sõudmine 5 eur/kuu = 60 eur aastas in kohta
J.Pipper on esitanud avalduse palvega raske majandusliku olukorra tõttu vabastada ta
sõudmise osavõtumaksu tasumisest.
OTSUSTATI:
1. Kinnitada osavõtumaksud 2012. aastaks esitatud kujul
2. Vabastada Pipper 2012.aastal osavõtutasu maksmisest tingimusel, et A.Õige maksab tema
osalustasu (nõusolek olemas).

7. päevakorrapunkt
KUULATI:
1. Andmehalduri määramisest Spordiregistrile
2. S.Falkenberg ülevaadet kohtumisest MMG Taastusravi OÜ-ga ja fond PARILIS (Venemaa)
esindajatega
3. Saalihoki klubi palvest stipendiumi asjus
OTSUSTATI:
1. Teha juurdepääs Spordiregistri administreerimiseks S. Falkenbergile
2. Saalihoki stipendiumi küsimust kaaluda vee põhjalikult ning arutada klubi ja audiitoriga
täpselt läbi.

Juhatas ja protokollis. S.Falkenberg

