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Eesti Lohesurfiliidu üldkoosoleku protokoll  
                   26.04.2014 
 
Aeg: 26.04.2014 kell 17.00-18.30 
Koht: Eesti Jahtklubide Liit peakontor. Regati 1-5P tuba 306, Tallinn 
Koosoleku viis läbi: Kerli Otti 
Protokollija: Madis Kallas 
 
Päevakava: 
1. Liikmete kohaloleku kontroll. Liikmemaksud. 
2. Eesti Lohesurfiliidu ja Eesti Purjelaualiidu koostöö ja liitumiprotsessi arengute ülevaade. 
3. 2014 võistluskalendri tutvustus. 
4. Majandusaasta aruande kinnitamine. 
5. Juhatuse liikmete valimine ja kinnitamine. 
6. Lõppsõna. 
 
1. Liikmete kohaloleku kontroll. Liikmemaksud. 
Kohal oli 8 liiget. Volitatud hääli oli 3. Kokku arvestati 11 liikme hääli. 
Kohalolijate nimekiri: 
Kerli Otti 
Ranno Rumm 
Madis Kallas 
Mihkel Nurm 
Indrek Ahun 
Martin Valvur 
Marek Laasik 
Erno Kaasik 
 
Esindajate volitused 
Marek Laasik – Kolevant OÜ, Kristiin Oja 
Martin Valvur - Laulasmaa Surfiklubi 
 
Külalisena 
Raoul Burmann 
 
2. Eesti Lohesurfiliidu ja Eesti Purjelaualiidu koostöö ja liitumiprotsessi arengute 
ülevaade. 
 
Kerli tutvustab ELL ja EPL töögrupi väljatöötatud võimalikku arengukava: 
http://lohesurf.ee/wp-content/uploads/2010/02/Eesti-Surfiliidu-arengukava-2014-2017-
t66grupi-ettevalmistatud-variant.pdf 
 
Kerli seletab, et arengukava dokument ei ole saanud veel protokollilist aksepti liitude 
esindajatelt seetõttu, et töögrupp näeb, et selle võiks kinnitada juba SURFILIITU määratavad 
juhatuse liikmed, et välistada juhatuse muutumise korral erimeelsusi antud dokumendi 
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suhtes. ELL praegune juhatus, eesotsas Kerliga, on seisukohal, et enne uue liidu loomist 
peaks olema liitude ühised eesmärgid ja fookuspunktid läbi arutatud ning kokku lepitud. 
Peamised teed eesmärkide saavutamiseks võiksid olla  samuti selged. Kinnitatud arengukava 
aitaks kõige paremini kirjeldada Surfiliidu olemust ja tegevussuundi ning seetõttu otsustas 
ELL korraldada juhatuse valimised ( ja mitte lihtsalt määrata juhatuse liikmed 
liitumislepingus), et need, kes liidu juhtimisega edaspidi tegelema hakkavad, omaksid 
mandaati liitumislepingu punktide üle otsustamisel.  
 
Kerli seletab  ühinemise edenemist koosolekutel EPL’iga, kuid nendib, et kirjalikult pole 
jõutud mitmes punktis ühisele arvamusele. Peaasjalikult ei olda ühisel arvamusel juhatuse 
liikmete arvu määramisel. ELL soovib, et lohe- ja purjelaua esindajaid oleks lepingus 
määratud võrdselt ja juhatuse liikmete arv ei oleks ebamõistlikult suur (ELL soovib 7 
liikmelist juhatust). EPL näeb pigem 11 liikmelist juhatust, milles esialgu oleks 5 EPL, 3 
ELL ja 1 Sup esindaja. 
 
Paar päeva tagasi sai Kerli esimese liitumislepingu põhitingimuste punktide sõnastuse 
EPL’ilt:  
• Uue	  MTÜ	  nimi,	  aadress	  ja	  eesmärk	  

• MTÜ	  Eesti	  Surfiliit	  
• aadress	  -‐	  Merivälja	  tee	  1,	  Tallinn	  
• Surfiliidu	  eesmärk	  -‐	  lepingusse	  võiks	  panna	  mõned	  read	  uue	  põhikirja	  eesmärkidest.	  	  

◦ Surfispordi	  arendamine	  tipp-‐,	  	  võistlus-‐	  ja	  rahvaspordi	  tasemel;	  
◦ Liikmete	  ühishuvide	  kaitsmine,	  
◦ spordialaste	  sidemete	  arendamine	  teiste	  riiklike	  organisatsioonidega	  ja	  Liidu	  esindamine	  nii	  kodu-‐	  kui	  

välismaal;	  
◦ Liidu	   võistluskalendri	   koostamine,	   Eesti	   tiitlivõistluste	   tagamine	   ja	   riikidevahelistel	   võistluste	  

vahendamine/koordineerimine;	  
◦ Purjelaua-‐,	   lohelaua-‐	   ja	  aerulauaspordiga	  seotud	  ürituste	  korraldamine	  koolituse,	  reklaami	   ja	  muudel	  

põhikirjajärgsetel	  eesmärkidel;	  
◦ Purjenumbrite	  või	  võistlussportlaste	  litsentsi	  registri	  pidamine;	  

• Juhatuse	  liikmete	  arv	  (5-‐11	  liiget),	  nimed,	  isikukoodid	  ja	  elukohad:	  
◦ Raoul	  Burmann	  
◦ Erno	  Kaasik	  
◦ Andres	  Valkna	  
◦ Alar	  Vettik	  
◦ Kristjan	  Rotenberg	  
◦ Ain	  Härmson	  
◦ Tõnis	  Kask	  
◦ Kerli	  Otti	  
◦ Madis	  Kallas	  
◦ ........	  ehk	  leidub	  veel	  mõni	  aktiivne	  lohetaja?	  
◦ Arne	  Kvade	  või	  Andri	  Soosaar	  

• EPL	  ja	  ELL	  vara	  antakse	  tervikuna	  üle	  ESL-‐ile.	  
◦ 	  EPL	  vara	  suuruseks	  on	  majandusaasta	   lõpuks	  hinnanguliselt	   ligi	  35000.	  Nüüd	  20000	  soovib	  EPL	   jätta	  

purjelaua	   osakonnale,	   mille	   kasutamise	   otsustab	   juhatuse	   "purjelaua	   komisjon"	   purjelaua	   arengust	  
lähtuvalt.	   	  Kõik	   ülejäänu,	   olemasolev	   ja	   laekuv	   raha,	   jääb	   ühise	   liidu	   ühtseks	   tegevuseks	   vastavalt	  
erinevate	   klasside	   hetke	   "proportsioonile"	   ja	   vajadustele	   ning	   sellest	   tuleb	   katta	  muuhulgas	   ka	   kõik	  
praeguseks	   EPL	   juhatuse	   poolt	   võetud	   kohustused	   ning	   2014	   eelarvesse	   arvestatud	  
väljaminekud.	  Ühise	   liidu	   aastaeelarve	   tulud	   ja	   kulud	   peavad	   olema	   enam-‐vähem	   tasakaalus.	   EPL´i	  
poolt	  kaasavarana	  antavat	  reservi	  ei	  tohi	  kasutada	  rohkem,	  kui	  5000	  EUR	  aastas..	  

◦ Siia	  peaks	  lisama	  ka	  Lohesurfiliidu	  majandusnäitajad.	  
• EPL	   ja	  ELL	   liikmed	  saavad	  ESL-‐i	   liikmeteks	  ehk	  ESL-‐i	   liikmeskond	  saab	  koosnema	  nii	   füüsilistest-‐	  kui	   juriidilistest	  

isikutest	  +	  põhikirja	  p3.2	  järgi	  toimub	  1.jaan	  2015	  muudatus.	  
Ühinemise	   tagajärjed	   EPL	   ja	   ELL	   töötajatele.	   (Formaalne	   punkt)	   Stabiilsuse	   säilitamiseks	   peaks	   püüdma	   säilitada	  
hetkel	  kehtivaid	  kokkuleppeid	  (ka	  suulisi).	  

 
Teiseks kitsaskohaks on liidu juhimise korraldamine. Hetkel saab EPL vahenditest 
garanteerida vaid ühe peasekretäri (nagu see praegu EPL’is on), kuid Kerli on seisukohal, et 
ainult üks peasekretär ei jõua nii juhtimiseks planeeritud eelarve (kuna tegu pole 
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täiskoormusega töökohaga) kui ka töömahu juures teha kahe liidu tööd e. põhimõtteliselt 
tuleb jätkata lohelaua arendamist vabatahtliku tööna, kuid kõik otsused peab heaks kiitma 
Surfiliidu juhatus, milles hetkel pole loheliidu esindajad purjelaualiidu esindajatega 
tasakaalus. Arvestades hetkel liitude juhtimise ja töökorralduse erinevusi on koosolekutel 
ilmnenud risk, et väga palju energiat läheb taustainfo selgitamiseks ja nägemused 
tegevusplaanidest ei pruugi olla mõlemale poolele sobivad.  
 
Kohalolijad arutasid kuuldu üle.  
Erno lubas rääkida EPL’is juhatuse liikme teemast ning andis lootust, et nad saavad 
omavahel ehk sellel teemal vastu tulla.  
Martin oli samuti seisukohal, et kui Surfiliidus EPL’i juhatuse osakaal ELL’iga 
võrdsustatakse, siis tuleks liitumisega edasi minna.  
 
Kohalolijad nõustusid, et: 
1) Surfiliidus võiks olla võrdselt lohe- ja purjelaualiidu esindajaid 
2) Juhatus võiks olla pigem väiksem, et oleks lihtsam liitu juhtida 
3) Marek tegi ettepaneku, et arengukava võiks panna liidu liikmetele avalikule arutelule ja 

anda tähtpäev, mil võib saata oma mõtteid selle täiendamiseks/muutmiseks.  
 
 
3. 2014 võistluskalendri tutvustus 
Kerli andis teada, et võistluskalendrit täiendatakse ja uut kalendrit saab näha: 
http://lohesurf.ee/?page_id=485. Lisatakse - Haapsalus KiteJam ja slalom karikavõistlused (2 
etappi) ja EMV võistlus (mais ja sügisel). Võistlustega seotud info täiendatakse kodulehel ja 
muudatustest antakse teada fb grupis. 
 
4. Majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Kerli tutvustas majandusaasta aruannet, mis oli varem saadetud kõigile liikmetele 
tutvumiseks.  
 
Erno küsis liikmemaksude laekumise ja liikmete väljaarvamise kohta – Kuidas ELL käitub 
nendega, kes pole liikmemaksu tasunud? 
 
Kerli seletas, et hetkel ei ole ELL liikmeid välja arvanud, kuna liitumisprotsessis on 
planeeritud alates 2015 aastast jõuda selleni, et liidu liikmeteks jäävad vaid juriidilised 
liikmed. Kui liitumist ei toimu, siis planeerib ELL siiski liikmed, kes pole teatud aja 
liikmemaksu tasunud, liikmestaatusest välja arvata. ELL ei välista juba sel aastal kehtestada 
võistlejalitsentsi, sest selleks on avaldanud soovi ka üks surfiklubi, kes sooviks oma liikmete 
osalemiseks osta kõigile liikmetele load võistlemiseks. Aga nagu põhikiri ette näeb, on 
liikmete liitu ja liidust välja arvamine juhatuse kompetents ning vastavalt vajadusele 
sellealaseid otsused vastu ka võetakse. 
 
Arutelu: kas peaks olema võistluslintsents? Leiti, et võistluslitsents võiks olla, kuid need 
sportlased peaksid olema ka liidu liikmete (juriidiliste liikmete) liikmed. Samas ei olnud 
teema päevakorrapunktina eraldi käsitluses ja lõplik seisukoht arutelust ei kulmineerunud. 
 
OTSUSTATI ühehäälselt kinnitada Eesti Lohesurfiliidu 2013 aasta majandusaasta aruanne: 
(http://lohesurf.ee/wp-content/uploads/2010/02/Eesti-Lohesurfiliidu-Majandusaasta-aruanne-
2013.pdf) 
 
5. Juhatuse liikmete valimine ja kinnitamine 
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Kerli tutvustas olukorda juhatuse liikme kandidaatide kohta seoses üleskutsega liikmetel 
pakkuda sobivaid inimesi. Otseselt ühtegi kandidaati ei esitatud. Aruteludest erinevate 
surfiklubide esindajatega ja võimalike kandidaatidega aga selgus, et paljud inimesed on 
valmis juhatust teatud töölõikudes toetama ja aitama aga keegi ei näe oma töö kõrvalt nii 
palju vaba aega, et liidu juhtimisega süvenenult tegeleda.  
 
Kohalolijad uurivad, kas Kerli jätkaks? 
 
Kerli seletab, et jätkab, kui tema nägemus liikmetele sobib ja mõistetakse, et kui liidu töö 
jätkub vabatahtliku tööna, siis ta teeb seda niipalju kui saab ja nii hästi kui suudab. Samuti 
tuleb tema puhul arvestada tema seisukohti liidu juhtimisel:  

a) Enne liitumist (e. enne kui mõlemad liidud on oma identiteedi äriregistrist kustutanud) 
peab olema selge, kuidas koostööd tegema hakatakse – mis on koostöö eesmärgid ja 
kuidas korraldatakse igapäevatöö. Kuidas tagatakse kõikide alade jätkusuutlik areng 
olemasolevate materjaalsete- ja mittematerjaalsete ressursside juures? Kuidas 
tagatakse alade võrdne kohtlemine? Sh tuleks läbi arutada võistlejate toetuste 
jagamise printsiibid. Kuigi reeglitel on omad miinused, siis Kerli näeb, et sportlasel 
on lihtsam mõista mittetoetamist ja planeerida oma võimalusi toetusele pigem 
kriteeriumite täitmise valguses kui juhatuses otsustele lootma jäädes. Ka EPL’I poolt 
sõnastatud termin – vastavalt hetke “proportsioonidele” -  pole täna üheselt 
mõistetav, sest pole selge,  kuidas seda ajas arvutatkse või juhatuses reflekteeritakse? 

b)  Juhatuses peab olema mõistliku suurusega (5-7 või 5-9 liiget), tegus ja operatiivne.  
c)  Kui liitumisega võib ELL jääda vähemusse lohe-teemaliste küsimuste üle otsustamisel 

ja samal ajal ei teki Surfiliidust muud lisaväärtust (kui on praeguse tavapärase 
koostöö juures), siis ta liitumist veel pigem ei poolda. ELL’ile on alles tekkinud 
teatud imago nii Jahtklubide Liidus, IKA-s, kirjameedias kui ka oma liikmete seas. 
Loheliidul  käivad läbirääkimised KTE korraldamisest Eestis 2015 aastal ja see oleks 
hea võimalus alustada sisukamaid läbirääkimisi võimalike sponsoritega. Samuti on 
täna meil juba rohkem kõnekaid rahvusvahelisi võistlustulemusi, rääkimata jätkuvalt 
kasvavast harrastajate hulgast ning lastekingades noorte surfikoolid/-laagrid, millede 
areng on kindlasti tõusujoonel. Ühesõnaga me ei ole veel saanud seda “EI”-d kätte, 
(sest me ei ole veel jõudnud rahastuse valdkonnaga tegeleda), et me peaksime 
loobuma oma häälest ja vabadusest otsustada oma valdkonna arengu üle ise.  

d) Tuleb jätkata avatud ja kaasavat juhtimist. Kõikide suuremate otsuste juures, mis 
puudutavad meie kogukonda, tuleks anda võimalus avalikule arutelule. Kui täna on 
iseeneselikult välja kujunenud nö klassijuhid (laines Tarmo-Richard, TT-is Erkki, 
slaalomis Ranno, kohtunike teema juures Jorma, rannaalade juures Andresa ja Erkki 
jne), siis tuleks veelgi rohkem kaasata inimesi just väiksematesse, ühele valdkonnale 
keskendunud, töögruppidesse ja leida sinna juurde kaasamõtlejaid. Liit peaks tagama 
valdkondade arengu läbi töögruppide – võimaldama aktiivsetel liikmetel osaleda 
otsustusprotsessides. 

Kokkuvõtteks ütles Kerli, et ta on endast loheliitu palju panustanud ja kindlasti kavatseb ta 
jätkata, kui ei ole kedagi, kes seda tööd sama suure pühenumusega edasi teeks. Samas, peab 
ta oluliseks seda, et tama seisukohti toetataks. 
 
Marek kommenteeris Kerli seisukohti, et üldjoonetes ei näe ta nendes liidule halba ja pigem 
nõustub nendega.  
 
Uuriti, mida Madis arvab juhatusse jäämisest? 
 
Madis rääkis, et ka tema näeb, et ei jõua kuigi suures osas juhatuse töösse panustada, kuid on 
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valmis võtma juhatuse liikme vastutuse ja panustama niipalju kui suudab – võtta aegajalt 
endale kohustusi, kuid eeldab samuti, et temalt ei oodata täistööajaga tegelemist liidu 
asjadega. Madise väitel on liidu liikmetel valed ootused liidu juhatusele ja juhatus peaks 
vähem tegelema otsuste täideviimisega ja paremini delegeerima ülesandeid. 
 
Kolmanda juhatuse liikme kohale arutati erinevaid inimesi, kes olid ka kohal.  
1) Marek oleks valmis olema passiivne juhatuse liige, kes osaleb vaid otsustamisel, sest 

vastasel juhul peaks ta oma igapäevatöölt ära tulema, mida ta ei kavatse teha. 
2) Martin ei näe samuti võimalust oma töö kõrvalt liidu juhtimises osaleda.  
3) Ranno on valmis juhatusse tulema ja tema prioiteet oleks võistlusspordi arendamine e. 

temale on oluline sport. Samuti on ta valmis panustama liidu rahastuse otsimisse.  
4) Kerli teadis rääkida, et ka Tarmo-Richard Klamp, kes hetkel pole Eestis, on valmis 

tõenäoliselt juhatuse liikme vastutust kandma ja teistkordseks üldkoosolekuks uurib Kerli 
täpsemalt välja, mis Tarmo-Richard arvab. 

 
OTSUSTATI ühehäälselt, et liidu juhatusse määratakse Kerli Otti, Madis Kallas ja Ranno 
Rumm. 
 
6. Lõppsõna 
 
Kuna koosolekule ei kogunenud kvoorumit, siis peeti koosolek informatiivsena ning juhatus 
kutsub kokku uue üldkoosoleku, et kinnitada tehtud otsused. 
 
 
 
 
Koosoleku protokollija     Koosoleku juhataja 
Madis Kallas       Kerli Otti 
 

 
 


