EESTI LOHESURFILIIT
Koosoleku protokoll nr. 1/2015

Koosolek toimus iSkype vahendusel
Algus kell 19.00, lõpp kell 22.00
Juhatas: Kerli Otti
Protokollis: Madis Kallas
Võtsid osa: Tarmo Richard Klamp, Kerli Otti, Madis Kallas
Päevakord:
• Üldkoosoleku aeg
• Majandusaasta aruanne
• Põhikirja muutmine seoses juriidiliste liikmete liiduks muutmisega
• Liikmemaksud 2015
• Liikmemaksude mitte tasujate liikmete nimekirjast väljaarvamine
• Võistlusjuhendid
• Võistluskalender
• Varustuse hoidmine ja hooladamine 2015
• Maratonide sari - korraldajad, sponsorid üldidee
• Tegevusprojektid
• Kohtunike koolitus
• Treenerikutse
• Sponsorite otsimine
• Projektitaotlused Kulkast
• Sportlaste lähetamine
• Tegevuskava ja eelarve
1. Üldkoosolek
OTSUSTATI ühehäälselt: Kerli teeb valmis kutse liikmetele ja saadab listi.
Üldkoosolek toimub 18.04.2015 kell 11.00 EJL kontoris
• Päevakord
• Liikmete kontroll
• Võistlejalitsentsi sisseviimine 2015 aastast
• Põhikirja muutmine (juriidiliste liikmete liiduks, jm)
• Võistluskalender
• Tegevusprojektidest ja Kulka projektidest
• Majandusaasta aruande kinnitamine
• Treenerikutse arengute ülevaade
• Sponsorite otsimine
• Lõppsõna
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2. Majandusaasta aruanne
OTSUSTATI ühehäälselt:
Kerli valmistab ette majandusaasta aruande üldkoosolekul kinnitamiseks.
3. Põhikirja muutmine seoses juriidiliste liikmete liiduks muutmisega
Kerli andis ülevaate: ELL arengukavaline eesmärk on liidu muutumine klubide liiduks.
Seda peamiselt järgmistel põhjusel: a) liidu otsustusprotsessid on kiiremad ja hääleõigust
omavad tegutsevad juriisilised liikmed e aktiivsed klubid; b) füüsilised liikmed saavad
liituda klubidega ning seeläbi aidata muuta tugevamaks tegutsevaid klubisid; c) ELL
poolt makstavad liikmemaksud IKA-le ja EJL-le on seotud meie liikmete arvuga - seega
tasume väiksemaid makse; d) alaliidud on Eestis peamiselt juriidilite liikmete liidud; e)
suureneb juriidiliste liikmete hääle kaal ala arengus kaasa rääkimisel; f) kõik võistlejad ei
soovi olla ELL liikmed.
Sellega seoses tekib füüsilisest isikust võistlejatel, kes soovivad EMV-l osaleda, kohustus
tasuda seni tasutud liikmemaksu asemel võistlejalitsents. Võistlejalitsentsi sisseviimine
on olnud samuti pikka aega kõneall (sh ka Surfiliidu kontseptsioonis).
OTSUSTATI ühehäälselt:
1) Sisse viia võistlusjuhenditesse sidusus võistlejalitsentsiga
2) Kodulehele teha võistleja litsentsi taotlemise ja tasude maksmise vorm
(Võistluslitsentsi taotlus)
3) Ühtlustada võistlejalitsentsi tasud seni toiminud liikmemaksudele kehtestatud
summadega - läbi klubi 10 eurot, muidu 15 eurot.
4) Üldkoosolekuks ette valmistada põhikirja muutusettepanekud (Kerli)
4. Liikmemaksud
Kerli: Juhin tähelepanu, et kui me soovime muuta liidu juriidiliste liikmete liiduks, siis
vajab see üldkoosoleku otsust. Seni me ei saa takistada tasumast olemasolevatel liikmetel
oma liikmemaksu, et üldkoosolekul hääletada. Juhul kui üldkoosolekul ei soovita
muutuda vaid juriidiliste liikmete liiduks, siis saame käsitleda võistluslitsentsi juba
tasunud liikmete puhul vastavat ülekannet kui liikmemaksu. Juhul kui üldkoosolek
otsustab klubide liidu kasuks, tuleks juhatusel otsustada, et juba tasutud liikmemakse
käsitletakse võistluslitsentsi tasuna. Seejärel, koos põhikirja muudatusega, tuleks välja
arvata kõik füüsilisel liikmed.
Seni aga tuleks kehtestada selle aasta liikmemaksud.
OTSUSTATI ühehäälselt:
Liikmemaksud 2015 aasta üldkoosolekul osalemiseks:
Juriidilise liikme aastamaks – 20€
Juriidilise liikme aastamaks, kes on EPL liige – 10 €
Füüsilise liikme aastamaks – 15€
Füüsilise liikme aastamaks läbi juriidilise liikme – 10€
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5. Liikmemaksu mitte tasunud liikmete liikmenimekirjast väljaarvamine
Kerli: Seoses sellega, et plaanime liikuda juriidiliste liikmete liiduks võiksime alustada
sellega, et arvame liikmeskonnast välja need inimesed, kes pole eelmisel aastal
liikmemaksu tasunud. Sel juhul võime sel aastal ehk juba piirduda vaid ühe
üldkoosolekuga, mis on otsustusvõimeline.
OTSUSTATI ühehäälselt:
Välja arvata kõik liidu füüsilised liikmet, kes pole 30.12.2014 aasta seisuga liidu
aastamaksu tasunud.
Kerli saadab kõigile välja arvatud liikmetele sellekohase teate e-posti teel.
6. Võistlusjuhendid
Kerli: Seoses võistlejalitsensiga tuleks viia sisse muudatused üldjuhenditesse ja
klassijuhenditesse. Alustama peaks Üldjuhendist ja Kiirussõidu juhendist, sest nendega
on kiire. Peale üldkoosolekut peaks sisse viima muudatused ka teistesse juhenditesse.
Kiirussõidu võistlusjuhendiga seoses tuleb otsustada distantsid, seadmed ja EMV-st
osaemise kord. Garmin oli kasutusel pooltel eelmise aasta võistlejatel
OTSUSTATI:
• Sisse viia juhenditesse sidusus võistlejalitsentsiga ( kõik ühehäälselt poolt).
• Jätta sisse aktsepteeritud seadena Garmin (Kerli, Tarmo Richard - jah, Madis - ei)
• Distsipliinideks:
1 miil (Kerli, Tarmo Richard - jah, Madis - ei)
500m ( kõik ühehäälselt poolt)
1X10 sek (kõik ühehäälselt poolt)
7. Võistluskalender
Kerli: Võistluskalender asub uuel aadressil. On interaktiivne ja lihtsalt uuendatav.
Asub siin: http://lohesurf.ee/?page_id=3183
OTSUSTATI ühehäälselt:
Eesti meistrivõistlused kõigis klassides toimuvad ühe võistluse raames.
8. Varustuse hoidmine ja hooladamine 2015
Kerli: Eelmisest aastast jäid promomaterjalid ja ankru, poid, särgid kelle kätte? Tuleks
teha inventuur ja vaadata kas kõik asjad on alles.
Uued võistlussärgid - Surfshop pakub võimalust saada tasuta uueda võistlussärgid.
Nendele saaksime peale panna 4Energia logod.
Särgi näidis:
http://mysticboarding.com/products/men/rashvests-quickdry/venom-event/#kleur_dbe357
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OTSUSTATI ühehäälselt:
• Tarmo Richard ja Madis teevad ülevaate inventari seisust ja asukohast üldkoosoleku
ajaks.
• Suhelda Surfshopiga koostöövõimalustest ja koostada uute võistlussärkide tegemiseks
eelarve (Kerli).
9. Maratonide sari - korraldajad, sponsorid üldidee
Kerli: Otsime maratonide sarja korraldajaid ja sponsoreid. Seni on koostööks nõusoleku
andnud Jüri Kaldoja (Pärnus) ja Mändjala Surfiklubi oleks valmis oma klubi infrat
jagama. Maratonide sarja toetus tuleb täpsustada eelarves. Juurde tuleb leida teisi
sponsoreid.
10. Tegevusprojektid klubidelt.
Kerli annab ülevaate: 31.04 on esitamise tähtaeg ja peale seda tuleb otsustada eelarve ja
jaotustingimused. Esitatud on 8 projekti.
11.Kohtunike koolitus
Kerli annab ülevaate: Kulkale on esitatud 2 projekti kohtunike koolitamiseks. Ootame
vastuseid finantseerimiseks.
12.Treenerikutse
Kerli annab ülevaate: Oleme alustanud ISAF treenerikutse süsteemi juurutamise
ettevalmistustega Eesti. Selleks, et edasi liikuda kogusime Eesti andmed olemasolevatest
litsentsidest ja vajadustest. Need andmed on edastatud ISAF-isse ja planeerime koolitusi.
Level 2 koolitust vajaksid praegu aktiivselt tegelevad treenerid, kuid sellealane koolitus
saab ISAFil valmis alles septembris. Seega on selle hooaja jooksul plaanis tõlkida ja
valmistada ette Level 1 materjalid ja kohandada need Eestisisese treenerikutse
materjalidega. Sügisest juurde saada L2 ja L3 materjalid ning võimalusel läbi viia ka
vastavasisuline koolitus treeneritele, kes omavad IKO litsentsi.
L1 koolituse läbiviimise läbirääkimised veel käivad. L1 koolitusvajadus on meil täiesti
olemas. Selleks on plaanis teha ka projekt, et see ellu viia.
13.Sponsorite otsimine
Kerli annab ülevaate: Valmis on saanud sponsortaotluste esitlus ja saadetud on juba
mitmesse ettevõttesse. Hetkel pole rahalist toetust võimalik kellegil eraldada, kuid on
pakutud muid koostöövõimalusi. Sponsorite otsimsel plaanime teha koostööd uue EJL
töötajaga, kes hakkab samuti purjetamisaladele toetajaid otsima. Samal ajal oleks hea, kui
ka meie oma ringist leiduks keegi, kes suudaks kaasa aidata uute sponsorkontaktide
loomisel.
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OTSUSTATI ühehäälselt:
Arutada teemat vabatahtlike leidmisek üldkoosolekul.
14.Projektitaotlused Kulkast
Kerli annab ülevaate: Esitasime EJL alt eelmise aasta lõpus 4 projekti, kuid need ei
saanud toetust. Käisime Kultuuriministeeriumus jutul koos EJL peasekretäriga ja saime
nõu, kuidas edaspidi toimetada. Esitasime ise uuesti ja ootame hetkel vastuseid nii
kohtunike koolituse kui ka sportlaste võistlustoetuste kohta. Järgmises voorus planeerime
esitada treenerikutse teemalise projekti uuesti.
15.Tegevuskava ja eelarve
Kerli: Nelja Energia jätkab koostööd meiega. Peale tegevusprojektide saabumist
alustame eelarve koostamisega.

Kerli Otti
Koosoleku juhataja

Madis Kallas
Protokollija
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