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Päevakava:
•	  2013	  aasta	  tegevuste	  kokkuvõte

•	  Liikmemaksud
o	  Liikmemaksu	  tasumata	  jätnud	  liikmete	  ülevaade
o	  Võistlejalitsents	  kui	  alternatiiv

•	  2014a	  hooaja	  võistlused	  ja	  esialgne	  võistluskalender
o	  Esialgse	  võistluskalendri	  tutvustus
o	  EMV	  ja	  karikasarjad	  distsipliinides

•	  Liitumine	  Eesti	  Purjelaualiiduga
o	  Senise	  koostöö	  hindmaine
o	  Liitumise	  erinevad	  vormid
o	  SurRiliidu	  esialgse	  struktuuri	  tutvustus

1. 2013a	  kokkuvõte	  (vt	  lisa	  1)
a. Kerli	  Otti	  kirjeldab	  2013a	  tehtut

i. EPL’iga	  koostöö
1. SurRilaager
2. Ajakiri
3. …

ii. Oleme	  endiselt	  IKA	  täisliikmed
b. Võistlused	  –	  korraldatud	  said	  võistlused	  järgmistes	  distsipliinides:

i. EMV	  Formula	  Kite	  -‐	  mehed
ii. EMV	  Freestyle	  –	  mehed
iii. EMV	  Freestyle	  –	  naised
iv. KV	  TT	  Race	  –	  mehed
v. KV	  TT	  Race	  –	  naised
vi. Kerli	  tutvustab	  klasside	  esikolmikut
vii. Kerli	  tutvustab	  korraldatud	  võistluseid

c. Treeneri	  kutse	  –	  loodi	  grupp,	  kellega	  omavahel	  suheldi	  ja	  jõuti	  järeldusele,	  et	  
tuleks	  teha	  IKAga	  koostööd	  ning	  mitte	  hakata	  ise	  programmi	  materjale	  välja	  
mõtlema.	  Marcus	  pole	  veel	  vastanud.



d. Projektid	  –	  kirjutati	  kolm	  projekti,	  millest	  ükski	  ei	  saanud	  rahastust.	  EJL’ga	  
hakatakse	  2014a	  tegema	  koostööd,	  mille	  raames	  esitatakse	  tulevasi	  projekte	  
läbi	  EJL.

e. Püünsi	  temaatika	  –	  tehti	  koostööd	  ornitoloogidega	  ning	  ootame	  uuringu	  
vastuseid.	  Koosolekul	  kirjeldati	  veel	  kevadisi	  samme.	  Tuleb	  üle	  küsida	  Andreas	  
Aasilt,	  et	  kuidas	  sellega	  läinud	  on;

f. Selgitati	  juhatuses	  ülesannete	  jagamist;
g. Sponsorite	  otsimine

i. 4Energia’le	  tehti	  projekt,	  mis	  ei	  läinud	  läbi;
2. Liikmemaksud

a. Kerli	  käis	  välja	  võistlejate	  litsentsi	  idee	  –	  peetakse	  registrit	  võistlejate	  kohta.	  
Erno	  Kaasik	  seletas,	  et	  kuidas	  EPL’is	  toimib	  purjenumbri	  väljastamine	  
põhimõtteliselt	  nagu	  litsents;

b. Juriidilisi	  liikmeid	  tuli	  sellel	  aastal	  5	  juurde,	  kokku	  on	  hetkel	  ELLis	  8	  juriidilist	  
liiget;

c. Martin	  Valvur	  tegi	  ettepaneku	  anda	  välja	  võistlussärke	  litsentsidega	  kaasa.	  
Ilmselt	  ei	  lähe	  see	  tegemisse,	  sest	  see	  saab	  olema	  liiga	  kallis;

d. Erno	  Kaasik	  avaldas	  arvamust,	  et	  liidu	  liikmed	  peaksid	  olema	  ainult	  juriidilised	  
liikmed.	  Kui	  organisatsioonil	  on	  füüsilised	  liikmed,	  siis	  on	  tegemist	  klubiga;

3. 2014a	  hooaja	  võistlused
a. Aloha	  on	  valmis	  korraldama	  võistluse	  samas	  vormis,	  kui	  eelmine	  aasta;
b. Erno	  Kaasik	  soovib	  korraldada	  võistlust	  Baltic	  Cup	  raames	  –	  saab	  olema	  ilmselt	  

enne	  jaanipäeva;
c. EJL	  3	  regatti
d. Rahvusvahelise	  heakskiiduga	  klassidest	  nähakse	  uuest	  aastast	  EMV	  klassidena	  

veel:
i. Formula	  Kite
ii. TT	  Race
iii. Slalom
iv. Speed

e. TT	  Race	  EMV	  tiitli	  taotlemise	  tööde	  töögrupi	  juhiks	  määratakse	  Erkki	  Soosaar.	  
Nende	  ülesanneteks	  on:

i. Hoida	  “kätt	  pulsil”	  rahvusvahelise	  ala	  arenemise	  teemal
ii. Tõlkida	  reeglid
iii. Rääkida	  läbi	  korraldajatega
iv. Panna	  kokku	  võimalik	  karikaarvestuse	  võistluskalender	  TT	  Race	  tarvis
v. Anda	  need	  materjalid	  kevadel	  üle	  ELL’le,	  mille	  juhatus	  saab	  enne	  

kalendri	  koostamist	  EOK	  medalit	  taodelda
f. Slaalomi	  EMV	  tiitli	  taotlemise	  töögrupi	  juhiks	  määratakse	  Ranno	  Rumm

i. Samad	  ülesanded,	  mis	  TT	  Race	  puhul
g. Speed’i	  suhtes	  teha	  ettepanek	  Piraadi	  sarja	  korraldajatele	  –	  Andreas	  Tampõld;

i. Erno	  Kaasik	  tutvustas	  purjelaua	  speedi	  korraldamist	  ja	  reegleid;
h. Talvised	  alad	  –	  paneme	  FB,	  et	  kes	  võiks	  ajada	  talviste	  EMV	  tiitlite	  ajamist

i. EJL	  on	  huvitatud	  talviste	  võistluste	  kajastamisest	  –	  korraldajad	  peaksid	  
kommunikeerima	  ELL’iga

i. Baltic	  Cup’ile	  Eurocup	  staatus?	  Erno	  ja	  Kerli	  uurivad	  Markuselt.	  Või	  siis	  IKA	  
tuur	  sellest	  teha;

j. Hääletati	  ühehäälselt	  poolt,	  et	  EMV	  korraldatakse	  kõikides	  distsipliinides	  ühe	  
võistlusena,	  hooaja	  lõpus;

4. EPL’iga	  ühinemine
a. Kerli	  tutvustab	  senist	  edukat	  koostööd;



b. Tutvustatakse,	  et	  kui	  uus	  SurRiliit	  saab	  olema	  ja	  me	  selles	  osaleme,	  siis	  on	  
selleks	  kolm	  varianti:

i. Ühineda
ii. Lõpetada	  ELL	  ja	  luuakse	  uus	  MTÜ	  SurRiliit
iii. Luuakse	  MTÜ	  SurRiliit,	  mille	  all	  on	  kaks/kolm	  juba	  olemasolevat	  liitu

c. Lepiti	  kokku,	  et	  liitumise	  ettevalmistamisel	  oleks	  tarvis	  kasutada	  juristi	  abi.	  
Võtame	  ühendust	  juristidega	  ning	  peetakse	  nõu.	  Kerli	  võtab	  enda	  vastutuseks.

d. Hääletati	  ühehäälselt	  poolt,	  et	  ELL	  ja	  EPL	  liituvad	  ühiseks	  SurRiliiduks;
e. Tuleb	  ka	  otsustada,	  et	  mis	  saab	  vanadest	  ärinimedest	  –	  kas	  neil	  on	  mingi	  

säilitamise	  võimalus?	  Et	  keegi	  neid	  nimesid	  omale	  kasutusse	  ei	  võtaks.
f. Tutvustatakse	  EPL’i	  poolt	  tehtud	  ettepanekuid	  (vt	  lisa	  2)
g. Ranno	  tegi	  ettepaneku	  anda	  välja	  koos	  võistluslitsentsiga	  kleepekas,	  mis	  

tõendab	  litsentsi	  olemasolu.	  Tegemist	  saab	  olema	  vaid	  kosmeetilise	  lisaga,	  
võistluslitsentsi	  olemasolu	  tõendab	  ikkagi	  kodulehel	  väljatoodud	  nimekiri;

5. Otsustati	  kokku	  kutsuda	  teistkordne	  üldkoosolek	  sama	  päevakorraga,	  kus	  liikmed	  
peaksid	  otsustama	  EPL’iga	  liitumise	  vormi.	  Selleks	  soovitav	  lugeda	  ka	  
Mittetulundusühingute	  seaduse	  punkte	  ühinemisest	  ja	  tegevuse	  lõpetamisest.	  (vt	  lisa	  
3)

Koosoleku	  protokollija	   	   	   	   	   Koosoleku	  juhataja
Madis	  Kallas	   	   	   	   	   	   	   Kerli	  Otti

Lisa	  1	  –	  	  http://tinyurl.com/pd38wzh
Lisa	  2	  –	  http://tinyurl.com/nk57fom
Lisa	  3	  –	  http://tinyurl.com/pssb7c5

http://tinyurl.com/pd38wzh
http://tinyurl.com/pd38wzh
http://tinyurl.com/nk57fom
http://tinyurl.com/nk57fom
http://tinyurl.com/pssb7c5
http://tinyurl.com/pssb7c5

