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	  	  Eesti Lohesurfiliidu üldkoosolek	  

 
Toimumise aeg: 
18.10 kell 14.30 Pärnus (Papiniidu 5). 
 
Eesti Lohesurfiliidul on 13 liiget ja kohal on 7 liikme esindajad. Vastavalt Eesti Lohesurfiliidu põhikirja punktile 4.3. peab 
kohal olema üle poole liikmetest, et koosolek oleks otsustusvõimaline. Koosolekul on kohal kvoorum ja seega on koosolek  
otsustusvõimeline. Koosoleku protokollile on lisatud Eesti Lohesurfiliidu liikmeks olevate klubide esindajate nimekiri koos 
allkirjadega. 
 
Pritokollija: Tony Schneider 
Koosoleku juhataja: Kerli Otti 
 
Päevakord: 
1. Ülevaade 2015 aasta tegevusest 
2. Võistlused 2016 - EMV ja/või karikaetapid distsipliinides ning punktiarvestus 
3. Rannaohutuskava ja koostöö klubidega 
4. Kommunikatsioon klubide ja Liidu vahel 
5. Koolitajate andmebaas ja Liidu osa koolitajate soovitamisel 
6. Juhatuse valimised 
 

1. Ülevaade 2015 aasta tegevustest 
Koosoleku juhataja tegi ülevaate aasta jooksul toimunud võistlustest ja projektidest. 
 

2. Võistlused 2016 - EMV ja/või karikaetapid distsipliinides ning punktiarvestus 
Koosoleku juhataja tutvustas uut punktiarvestussüsteemi, mille puhul võib ka 2 etapiga selguda võitjad ilma viigita. Sarnast 
punktisüsteemi kasutatakse veelauas. Üles tõstatatakse küsimus, kes on valmis korraldama võistluseid? Kas teha EMV etapid 
või karikaetapid? Kas välja pakutud punktisüsteem võiks olla sobiv vabastiili, TTR ja lanelaua võistlusteks? 
 
Otsustati ühehäälselt, et kui leidub korraldajaid, siis võib EMV ühe etapi lisada vabastiili võistlusele koos uue 
punktisüsteemiga. 
 

3. Rannaohutuskava ja koostöö klubidega 
Koosoleku juhataja tegi ülevaate, millised probleemid on jõudnud Liiduni. Arutati võimalikke lahendusi ning tegevuskava 
järgmiseks aastaks. 
 
Kohalolijad pakkusid välja erinevaid punkte, mis aitaksid rannaohutusele kaasa: 
Koostöö rannavalvega ja püüda parandada ujumisala ning surfiala piiri tihedamat märgistamist; 
Tegeleda tuleks tavainimeste teavitamisega; Klubide liikmetel ja kogukonnal üldse peaks tekkima kohustus kaassurfarit 
korrale kutsuda; Plakatid klubidesse; 2016 ohutusalane kampaania, mis kestaks läbi aasta. 
 
Otsustati ühehäälselt, et 2016 kampaania võiks olla seotud rannaohutusega. 
 

4. Kommunikatsioon klubide ja Liidu vahel 
Koosoleku juhataja tegi ülevaate kommunikatsiooni kitsaskohtadest seoses Liidu ja liikmete vahel. Arutati kitsaskohtade 
põhjuste allikaid ning otsiti lahendusi parema kommunikatsiooniloogika saavutamiseks. 
 
Otsustati ühehäälselt, et ELL liikmeks olevad klubid jagavad oma kanalites kõiki EMV võistluseid, ohutusalast teavet 
ja ELL kampaaniaid (listikirjad, fb kanalid ja võimalusel koduleht). ELL kanalites võib jagada infot noorte 
treeninglaagritest, trennidest, klubi liikmetele suunatud mitteärilisi sündmuseid. ELL kanalites ei tohi edastada ärilisi 
teateid (sh testipäevade infot) 
 

5. Koolitajate andmebaas ja Liidu osa koolitajate soovitamisel 
Koosoleku juhataja tegi ülevaate treenerikutse edasiarendusest ja olemasolevate koolitajate kohta saabunud tagasisidest. Üles 
tõsteti probleem, et Liidul puudub praegu piisavalt infot koolitajate eelistamiseks ja soovitamiseks. Pakuti välja lahendusena 
andmebaasi loomisest. 
 
Otsustati ühehäälselt leida võimalus ELL kodulehele integreerida koolitajate profiilid koos võimalusega anda neile 
hinnanguid õpilaste poolt. 



 2 

 
 

6. Juhatuse valimised 
Koosoleku juhataja selgitas liikmete ühist nägemust juhatuse valimiste korraldamisest sügiseti, et tagada liidu parem 
toimimine, sest ettevalmistused järgmiseks hooajaks algavad tavapäraselt sügisel. Tehti teatavaks endiste juhatuse liikmete 
Tarmo Richard Klamp ja Madis Kallas tagasiastumisest.  
 
Otsustati ühehäälselt tagasi kutsuda juhatusest Tarmo Richard Klamp ja Madis Kallas.  
Otsustati pikendada juhatuse liikme, Kerli Otti volitusi ning kinnitada uuteks juhatuse liikmeteks Raigo Piho ja Tõnu 
Schneider.   
 
 
 
Koosoleku juhataja: 
Kerli Otti 
 
 
 
Koosoleku protokollija:   
Tõnu Schneider                     
 
 
 
 
 
 


