
	  
	  
	  
Eesti	  Lohesurfiliidu	  teistkordse	  üldkoosoleku	  protokoll	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  07.12.2013	  
	  
Aeg:	  07.12.2013	  kell	  15.00	  
Koht:	  Eesti	  Jahtklubide	  Liit	  peakontor.	  Regati	  1-‐5P	  tuba	  306,	  Tallinn	  
	  
Kohal	  oli	  5	  liiget.	  Volitatud	  hääli	  oli	  3.	  Kokku	  arvestati	  8	  liikme	  hääli.	  
Koosoleku	  viis	  läbi:	  Kerli	  Otti	  
Protokollija:	  Madis	  Kallas	  
	  
MTÜ Eesti Lohesurfiliit üldkoosolekule, mis toimus 23.11.2013, saabus kohale 8 
MTÜ liiget. Seisuga 23.11.2013 oli 2013 aasta liikmemaksu tasunud 60 liiget, kokku 
on MTÜ-s liikmeid 125, 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. 

Juhatus kutsus teistkordse üldkoosoleku kokku sama päevakorraga 07.12.2013.a. 
Koosolekul oli kohal 8 MTÜ Eesti Lohesurfiliidu liiget. Tulenevalt põhikirjast on 
teistkordne üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata kohale tulnud liikmete arvust. 
07.12.2013 koosolek oli seega otsustusvõimeline. 

	  
Päevakava:	  
•	  2013	  aasta	  tegevuste	  kokkuvõte	  
•	  Liikmemaksud	  
•	  2014a	  hooaja	  võistlused	  ja	  esialgne	  võistluskalender	  
•	  Liitumine	  Eesti	  Purjelaualiiduga	  
	  

1. Koosolekul	  tutvuti	  23.11.13	  läbi	  viidud	  koosoleku	  materjalidega	  ning	  
kujundatud	  seisukohtadega	  
	  
Eelmisele	  koosolekule	  lisaks	  räägiti:	  

2. Aloha	  soovib	  oma	  võistlust	  kirja	  panna	  kalendrisse.	  Kuupäevad	  on	  
saadetud	  e-‐mailile.	  	  

a. Tehti	  ettepanek,	  et	  võistluskalendrit	  peaks	  hakkama	  koostama	  
juba	  sügisel	  

3. Freestyle	  ala	  arendamine	  
a. Oleks	  tarvis	  alale	  kaasata	  alavanemat,	  kes	  seisab	  ala	  arenemise	  

eest;	  
b. Aitaks	  fun	  cup,	  mis	  meelitab	  juurde	  uusi	  freestyle’reid;	  
c. Teha	  Freestyle	  FB	  community	  
d. Marek	  Laasik	  pakkus	  välja,	  et	  saab	  Aloha	  infrat	  kasutada	  freestyle	  

võistluste	  läbiviimiseks;	  



	  
4. Liitumisest	  EPL-‐iga	  

a. Rahade	  jaotamine	  
§ Marek	  Laasik	  seletas,	  et	  kuidas	  EPL’is	  rahade	  jaotamine	  

käib	  –	  avalduste	  alusel	  case-‐by-‐case;	  
§ Kerli	  Otti	  pakub	  välja,	  et	  rahade	  jaotust	  tuleks	  

organiseerida	  läbi	  väljatöötatud	  määruste.	  Sama	  moodi,	  
nagu	  seda	  teeb	  täna	  EOK;	  

§ Marek	  Laasik	  suhtles	  4Energia	  AS’iga	  sponsorluse	  
teemadel,	  kust	  anti	  selge	  signaal,	  et	  4Energia	  AS	  soovib	  
toetada	  lohesurfi	  läbi	  ühe	  selge	  kanali.	  Selleks	  kanaliks	  
peaks	  olema	  lohesurfi	  alaliit	  ELL;	  

§ Projekte	  esitame	  edaspidi	  läbi	  EJL,	  kes	  seda	  soosib;	  
§ Tehti	  ettepanek	  loodavas	  ESL’s	  sisse	  viia	  palgaline	  sekretäri	  

koht,	  kelle	  tööülesanded	  korralikult	  paika	  panna.	  Üheks	  
tööülesandeks	  saab	  olema	  projektide	  kirjutamine;	  

	  
5. OTSUSTATI:	  

a. Otsustati	  ühehäälselt,	  et	  ELL’il	  on	  huvi	  ühineda	  EPL’iga,	  
moodustades	  Eesti	  Surfiliit;	  

b. Otsustati	  ühehäälselt,	  et	  distsipliinides	  korraldatakse	  1	  EMV,	  
hooaja	  lõpus.	  Sealjuures	  pannakse	  ülejäänud	  võistlustest	  kokku	  
karikasari.	  
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