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EESTI LOHESURFILIIT 
 

Üldkoosoleku protokoll nr. 1/2016 
 
 

Koosolek toimus Pärnus, (Papiniidu 5)                     03.04.2016                                                                                                    
Algus kell 13.30, lõpp kell 15.30 
Juhatas: Kerli Otti 
Protokollis: Tõnu Schneider  
Võtsid osa: Kite Team Estonia esindaja Kerli Otti, Pärnu Surfar ja Pärnu Surfiklubi esindaja Tõnu 
Schneider, Maxwave esindaja Erkki Soosaar, Mändjala Surfiklubi Marko Kesküla, Surftown 
Surfiklubi esindaja Kristiin Oja. Volituste alusel esindati Võsu Surfikooli ( volitatud esindaja - 
Kerli Otti), Pärnu Surfikooli ( volitatud esindaja - Tõnu Schneider). 
 
Eesti Lohesurfiliidul on 14 juriidilist liiget. Kohal oli 8 esindatud liiget. Põhikirja 4.3 punkti alusel 
oli koosolek otsustusvõimeline. Koosoleku protokollile on lisatud osalejate nimekiri. 
 
Päevakord: 
1. 2015 aasta kokkuvõte  
2. 2015 aasta majandusaasta aruande kinnitamine  
3. 2016 aasta tegevusplaan ja eelarve   
4. KiteSafe 2016 kommunikatsioon ja koostööstrateegia. Projekti sidusus koolitajate andmebaasi 
idee ning teenerikutsega.  
5. Ülevaade lohesurfispordi arengutest rahvusvahelisel tasandil  
4. Võistluskalender 2016 
 
1. 2015 aasta kokkuvõte 

Koosoleku juhataja tegi ülevaate 2015 aasta tegemistest. Kokkuvõtte leiab siit: 
http://lohesurf.ee/wp-content/uploads/2016/04/ELL-tegevuse-kokkuvõte-2015.pdf 

 
2. 2015 aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

Koosoleku juhataja tutvustas 2015 aastal eelarvet ja selle täitmist. Tutvustas ettevalmistaud 
majandusaasta aruannet (http://lohesurf.ee/wp-
content/uploads/2016/04/Aruanne_80263529_1459588076.pdf). 

 
OTSUSTATI ühehäälselt kinnitada 2015 aasta majandusaasta aruanne. 
 

3. 2016 aasta tegevusplaan ja eelarve kinnitamine 
Koosoleku juhataja tutvustas 2016 aasta planeeritud eelarvet koos tegevuskavaga. Juhatus tegi 
ettepaneku üldkoosolekule kinnitada 2016 aasta eelarve koos Kerli Otti töölepinguga peasekretäri 
ametikohale 338 EUR brutopalgaga kuni 31.12.2016. 
 

OTSUSTATI ühehäälselt kinnitada 2016 aasta eelarve täitmisele koos Kerli Otti 
töölepinguga 0,5 kohaga peasekretäri ametikohale 338 EUR brutopalgaga kuni 
31.12.2016.a. Lepingu sõlmimine koos ametijuhendi allkirjastasega korraldab Tõnu 
Schneider. 
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4. Kite Safe 2016 kommunikatsioon ja koostööstrateegia. Projekti sidusus koolitajate 

andmebaasi idee ning teenerikutsega 
 

Koosoleku juhataja rääkis KiteSafe 2016 kampaaniast. Tõsteti üles teema, mil määral siduda 
ohutusaalase kampaaniaga treenerikutse projekti tegevusi. Räägiti tegutsevatest, kooltajatest 
ning olemasolevatest kitsaskohtadest valdkonna reguleerimisel. 

 
Arutati IKO koolituse ja ISAF treenerikoolituse vahest. Koosoleku juhataja rääkis ISAF 
treenerikoolituse  ajalisest tegevuskavast ja finantsilistest võimalustest 2016 aastal.  

 
Osalenud liikmed näevad, et esmalt tuleks tagada treeneritele, kes tegelevad noorte- ja 
lastelaagrite/trennidega, võimalus enesetäienduseks ja saada tunnustatud.   

  
Koosoleku juhataja nentis, et Eesti Loesurfiliit ei saa keelata ilma koolituslitsentsita 
koolitamist, kui ei ole riiklikul tasandil selleks regulatsiooni kehtestatud. Liit saab läbi oma 
klubide, kampaaniate, tevitamise ja täiendkoolituste pakkumise tõsta tegutsevate koolitajate 
moraali ja innustada neid kinni hoidma  ohutusreeglitest. 

 
Koosoleku juhataja tutvustas koolitajate hindamissüsteemi rakendamisega seotud 
probleeme, millest räägiti eelmisel üldkoosolekul. Peamiselt on seotud probleemid hindajate 
tuvastamise ja õiglase hindamise administreerimisega.  Selle asemele arutati võimalust 
siduda tagasiside saatmise elavdamisest läbi KiteSafe2016 kampaania ning kodulehe otse 
Liidu peasekretärile, kes saab aja jooksul saadetud tagasisidest teha kokkuvõtteid ja neid 
üldkoosolekule esitleda. Samuti tekiks probleemide ilmnemisel peasekretäril kohustus võtta 
koolitajaga ühendust ja teemat arutada. 

 
OTSUSTATI ühehäälselt mitte rakendada ELL kodulehel tärnisüsteemi koolitajate 
hindamisel vaid eraldi välja tuua võimalus koolitajate kohta tagasiside saatmiseks 
Liidu peasekretärile. 

 
5.  Ülevaade lohesurfispordi arengutest rahvusvahelisel tasandil  

Koosoleku juhataja rääkis rahvusvahelisel tasandil toimuvatest muutustest. Tegi ülevaate 
olemasolevatest tuuridest, võistlustest, reeglitest ning IKA, ISAF, IFKO, VKWC, KiteFoil 
Pro Tour  suhetest/arengutest. 

 
6.  Võistluskalender 2016 

Koosoleku juhataja märkis, et võistluskalender on avalik Eesti Lohesurfiliidu kodulehel. Sel 
aastal on juba kalendris planeeritud TT:R, Kiirussõit, Vabastiil EMV. Hetkel ei ole 
Lainelaua EMV korraldajat. Veel on toimumas palju erinevaid võistluseid algajatele ja 
harrastajatele (Vabakava 2016, Surfshop Surfcamp Aloha Kite Challenge, Surfimaratonide 
sari).  

 
 
Kerli Otti                                                                           Tõnu Schneider 
koosoleku juhataja                                                                     protokollija 
(allkirjastatud digitaalselt*)        (allkirjastatud digitaalselt*) 
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