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MTÜ Eesti Lohesurfiliit üldkoosolekul on kohal 12 MTÜ liiget. Seisuga 11.05.2013 on MTÜ-s 
liikmeid 113, seega puudus koosoleku pidamiseks vajalik kvoorum ning juhatusele tehti 
ülesandeks kutsuda vastavalt MTÜ põhikirjale kokku sama päevakorraga teistkordne 
üldkoosolek. Kohalolijad otsustasid pidada koosoleku informatiivsena ning kujundada kohale 
saabunud MTÜ liikmete seisukohad päevakorras mainitud küsimustes.

Päevakord:

• Koosoleku sissejuhatus
• 2012 aasta kokkuvõte 
• 2013 aasta eesmärgid ja tegevusplaanid 
• Koostöö EPL’iga, UpTraveliga  ja SURFILAAGER 2013 
• Võistluskalender 
• Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
• Lõppsõna

2012 aasta kokkuvõte

Kerli Otti esitles 2012 aasta kokkuvõtet.
Presentatsioon: http://www.lohesurf.ee/wp-content/uploads/2013/03/Eesti-Lohesurfiliidu-
arengusuunad-ja-2012-aasta-kokkuvõte.pdf

2013 aasta eesmärgid

Kerli Otti: Eelmise aasta koosolekute kokkuvõttena ja arutelude tulemusena on Eesti Lohesurfiliidu 
2013 aasta eesmärgid järgnevad:
 - Liituda Eesti Jahtklubide Liiduga - liitumisavaldus sai EJL poolt heaks kiidetud ning 1. aprillist 
 2013 on ELL EJL liige.
 - Tagada EMV korraldamine - ELL on saanud õiguse korraldada EMV võistlused 3 distsipliinis
 - Koostöö arendamine Eesti Purjelaualiiduga ja surfiklubidega - alusatatud on juba erinevate 
 koostööprojektidega
 - Võistlusjuhendite täiendamine ja tõlkimine
 - Vabastiili kohtunike täiendkoolitamine
 - Võistlejate koolituse korraldamine võistlusreeglite teemal 
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 - Projektide kirjutamine võistlustoetusetks - ELL kirjutas projektid kohtunike koolituseks, 
 surfilaagriks ja EM võistlusteks. Sel korral toetust ei saadud. Uued projektid kirjutatakse 20. 
 maiks 
 - Kutsestandarti väljatöötamine koostöös EJL´ga
 - Surfialade teemal koostöö KO´ga
 - Surfialade info kokkupanemine ja jagamine
 - Sponsorite otsimine

Arutati:
 - Kutsestandard
  - Arutleti, et kes võiks panna materjalid kokku
  - Jorma soovitas eeskuju võtta türklastelt, kes just sama teemaga lõpetas

Koostöö EPL’iga

Kerli Otti andis ülevaate plaanidest koostööst EPL’iga: Toimunud on mitmed koosolekud EPL-iga 
ja oleme kokku leppinud selle aasta koostööprojektid. Samuti oleme arutanud koostöö võimalikud 
arenguplaanid tuleviku võtmest. Pikemas perspektiivis on ELL’il plaanis liituda EPL’iga ja sel 
aastal arutatakse läbi erinevad juriidilised küsimused selleks.
2013 aasta koostööprojektid on:
- SURFILAAGER 2013 räägiti, mis toimuma saab vaadati presentatsiooni ja arutati erinevaid 

punkte. Presentatsioon: http://www.lohesurf.ee/wp-content/uploads/2013/05/Surfilaager2013-
yldprese-mai-Kite.pdf

- Surf 12 aastaraamatusse lohe osa lisamine
- Baltic Cup’il on planeeritud lohe race EMV etapp

Koostöö Up Traveliga

Kerli Otti tutvustas koostööideid. Up Travel on tunnustatud reisikorraldaja, kes soovib alustade 
koostööd ELL’iga. Koduleht: www.uptravel.ee.  Kavas on kokku panna reisipaketid surfaritele 
mõeldud sihtkohtadesse ja välja töötada reisiinfo jagamise süsteem ELL liikmetele ja kogukonnale 
üldse:
 - Planeeritud on eraldi koosolek 
 - Võiks olla lisaväärtus, et kama vedu lennukites oleks organiseeritud ja selge
 -Spordivarustuse kindlustus pakkumise sees

Võistluskalender 

Kerli Otti tutvustad võistluskalendrit. Planeeritud kalender on kokku pandud vastavalt võimalustele 
ja korraldajate olemasolule. Kahjuks need, kes eelmine aasta lubasid enda peale võtta võitluste 
korraldamist ei ole seda sel aastal siiski teinud. Samas on hea näha, et nii EJL kui ka EPL on 
huvitatud võistluseid koos korraldama. Seega tõotavad mõned võistlused tulla suuremad kui kunagi 
varem (N: Baltic Cup - kogu meri on erinevaid veespordiga seotud tegevusi täis). Vabastiili 
võistlustel ei saadud kokku 3 korraldajat, kuid ELL jätab endale õiguse korraldada vajadusel sügisel 
ühe lisavõitluse.
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Võistluskalender: http://www.lohesurf.ee/wp-content/uploads/2013/05/Lohev
%C3%B5istluskalender2013-EESTI.pdf

Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine

Kerli Otti tutvustas majandusaasta aruannet, mis asub aadressil:
http://www.lohesurf.ee/wp-content/uploads/2013/05/MAJANDUSAASTA-ARUANNE-2012.pdf

Lõppsõna

Eesti Lohesurfiliidu juhatus kutsub sama päevakorraga kokku teistkordse üldkoosoleku.

Kerli Otti                                                                                           Madis Kallas
Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija
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