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Algus kell 12.10, lõpp kell 14.35
Koosolekut juhatas: EIL president, juhatuse esimees Siiri Oviir.
Protokollis: Signe Falkenberg
20-liikmesühingust võtab osa 13, sh 6 neist volitatud esindajaga, külalisi 4, kokku 17 koosolekust
osavõtjat (Lisa 1).
Koosoleku avab tervitusega EIL president Siiri Oviir, kes teeb ettepaneku valida koosoleku
juhatajaks Heiti Vahtra ja protokollijaks Signe Falkenberg. Ettepanek kinnitati ühehäälselt.
Juhtimine antakse üle koosoleku juhatajale, kes teeb ettepaneku valida 2-liikmeline häältelugemise
komisjon. Kandidaatideks esitatakse Vladimir Korolkov ja Villu Urban. Ettepanek kinnitati
ühehäälselt.
Delegaatide registreerimistulemuste alusel on koosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku juhataja H.Vahtra kannab ette väljapakutud päevakorra ja küsib, kas kõik on nõus.
Falkenberg: Esitatud on Muude küsimuste alla avaldus revisjonikomisjoni liikme L. Heinsaar poolt.
Vahtra: Ettepanek täiendada vastavat päevakorrapunkti ka kinnitada alljärgnev:
Päevakord:
1. 2011 aasta tegevusaruanne - juhatuse liikmed
2. 2011 aasta majandusaruanne - peasekretär
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. Arutelu, küsimused-vastused
5. Aruannete kinnitamine
6. 2012 aasta kalenderplaan ja eelarve - arutelu
7. 2012 plaanide kinnitamine
8. 2013 kalenderplaani põhijoontest
9. Muud küsimused
- liikmemaksu määra kinnitamine
- EPOK aastakoosoleku delegaatide määramine
- revisjonikomisjoni liikme avaldus
Hääletus:
Poolt 13, vastu 0.
OTSUS:
Kinnitada päevakord koos täiendusega.

Punkt 1
Sõnavõtt 1. Siiri Oviir:
EIL president pr Siiri Oviir teeb lühikese kokkuvõtte 2011. aasta tegevusest ja tõstab esile kaks
tähtsamat võistlust: ujumise Euroopa MV, kus Kardo Ploomipuu saavutas 1.koha ja tuli Euroopa
meistriks 100 m selili ujumises ning kelguhoki Euroopa MV, kus Eesti koondis saavutas 10
meeskonna hulgas tubli 4.koha.
Sõnavõtt 2. Alar Õige:
Juhatuse liige Alar Õige võtab sõna sõudmise ja kelguhoki teemadel. Tema ettekanne on lisatud
protokollile (Lisa 2, pdf-fail).
Küsimus ettekandjale:
Korolkov: Mitu inimest käib sõudmise trennis?
Õige: 7 sõudjat ja ka kelguhoki poisid.
Vova: Kuidas paatkondi koostatakse?
Õige selgitab paatkondade komplekteerimist vastavalt sõudmise klassifikatsioonile.
Sõnavõtt 2. Villu Urban:
Eelmisel aastal läks kergejõustik hästi ja lisandusid veel ratastoolide sõidud. Sel aastal on võimalus
jätkata EMT Rullituuridel, Kahe Silla Jooksul, Rakvere Ööjooksul, seega on 12 võistlust, millest
ükski ei kattu - ideaalne. Talvel arutasime läbi, mis suunas kergeõustikku arendada, midagi eriti ei
muutnud. Sel aastal on 3 karikasarja võistlust, üks Meistrivõistlus, Elva laagris on plaanis
treeningpäev. Juhendid on kodulehel üleval, võimalikud on vaid pisimuudatused. Uue alana
kurikaheide: F1 ei tee reeglina odaviset, seega tuleb valida, kas oda või kurikas.
Urban selgitab pikemalt F1 klassi oda ja kurika tehnikat. Ära on tõlgitud rahvusvahelised reeglid,
kus on tehnika lahti kirjutatud. EIL võistlused peetakse nende reeglite järgi. Kuusalu võistlusel tuleb
klassifitseerimine, max 10 in.
Urban jagab infot Egert Jõesaare võistlustest Zagrebis, kus ta käis klassifitseerimisel ja võistlemas.
Tema tulemused on paranenud eelmise aastaga võrreldes, ta ületas EM-i odaviske normi.
Falkenberg selgitab sealjuures Egert Jõesaare selle aasta EM-il osalemise mittevõimalikkust –
kvalifikatsiooninorm oleks pidanud olema täidetud 23.aprilliks ja seda IPC sanktsioneeritud
võistlusel, mis polnud kahjuks meil võimalik..
Urban jätkab avaldusega, et tulemas on veel mõned noored kergejõustikust huvitatud
invasportlased.
Punkt 2
Falkenberg teeb lühikokkuvõtte raamatupidamisaruandest 2011. Majandusaasta aruanne on juba
10 päeva olnud üleval kodulehel, koosolekust osalejatele on laiali jagatud bilanss, tulemi aruanne ja
tulude ja kulude aruanne.
Punkt 3
Pollisinski teatab, et revisjonikomisjoni arvamus on olnud EIL kodulehel üleval 10 päeva ja ta
loodab, et kõik soovijad on jõudnud sellega tutvuda. Ta teeb lühikokkuvõtte revisjonikomisjoni
arvamusest ning loeb ette otsuse, mille kohaselt kokkuvõttes raamatupidamise aastaaruanne
kajastab õigesti ja õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja
rahavoogusid seisuga 31.12.2011.a. ning ta teeb revisjonikomisjoni nimel üldkoosolekule
ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2011.a. tulemiga 7496 eurot
kasumit ja bilansimahuga 19 363 eurot.

Punkt 4.
Vahtra: Nüüd on võimalus arutleda esitatud aruannete üle.
Korolkov: Kas istevõrkpall on lõpetanud tegevuse?
Falkenberg selgitab eelmise aasta istevõrkpalli tegemisi, EIL abi sponsortoetuse vahendamisel,
mõne välissõidu laevapiletite hankimisel ning iga-aastase istepalliturniiri korraldamisel. Ka sel
aastal toimus järjekorras juba 25. turniir, kus Eesti meeskond saavutas 6 võistkonna seas 4.koha.
Vahtra: Kas on veel küsimusi? Kui küsimusi pole, siis asume esitatud aruandeid kinnitama. Teen
ettepaneku kinnitada EIL 2011. majandusaasta aruanne.
Hääletus:
Poolt: 13, vastu: 0
OTSUS:
Aastakoosolek kinnitab EIL 2011.majandusaasta aruande.
Oviir: Kas kinnitame ka revisjonikomisjoni aruande?
Vahtra: kes on poolt?
Hääletus:
Poolt 12, vastu 0, 1 ei osale hääletusel
OTSUS:
Aastakoosolek kinnitab revisjonikomisjoni aruande.
Punkt 6.
Falkenberg tutvustab 2012 kalenderplaani ja uuel kodulehel olevat ürituste plaani
(www.eil.ee/est/Kalender-2012).
Osalejate poolt tehakse märkusi paradusteks ja täiendusteks.
Õige selgitab osalemist EIL sportlaste osalemist Londoni POM-il, arutletakse sel teemal.
Kuna sõudmise 4-paat ei läbinud kvalifikatsiooni, on meie liidu ainus osaleja Londonis Kardo
Ploomipuu.
Pollisinski teatab, et EPOK ujumise MV on sel aastal Lõuna-Eestis, ilmselt 21. oktoobril, aga koht
on veel täpsustamisel. Korraldajaks on SK Flüüger. Samas teatab ta, et 10.novembril toimub
Tallinnas lahtised MV pikamaa ujumises puuetega inimestele.
Goruškina palub konkretiseerida ürituste plaanis sügist male-kabe võistlust.
Marjak teatab, et 1. ja/või 2. septembril toimub Võrus teeraja-orienteerumise seminar ja võistlus.
Falkenberg teeb ülevaate merespordilaagri tegevustest: need on lisaks kajakimatkadele ka
mereorienteerumine, jalgsi(ratastoolis)matk kõrvalpoolsaarele jms, Elva laagrisse on planeeritud
boccia võistkondlik MV, rannavolle turniir, tee-raja orienteerumine, Disc Golf – uus ala!, sõudeergomeetrite võistlus, ratastoolimatk, male ja kabe turniir, kalapüük, kergejõustiku treeningpäev
jms. Osavõtutingimused sarnased eelmisele aastale, aga arvutatuna 4 päeva peale.
Falkenberg annab ülevaate juhatuse poolt vastu võetud 2012.aasta eelarvest (vaata lisa 3)
Punkt 7.
Vahtra võtab arutelu mõne sõnaga kokku ja teeb ettepaneku kinnitada 2012 kalenderplaan ja
eelarve
Hääletus:
Poolt: 13, vastu 0
OTSUS:
Aastakoosolek kinnitab 2012.aasta kalenderplaani ja eelarve mahus 174 128 eurot.
Punkt 8
Alar Õige võtab sõna tulevikuvisioonide teemal (kuula Lisa 4 mp3-fail).
Küsimused peale A.Õige sõnavõttu:
Goruškina: Tallinnas saab pearaha 2013, kui on spordikool. Kas EIL on kursis spordikoolide
loomisega Tallinnas?

Õige ja Pollisinski püüavad teemat konkretiseerida. Arutletakse spordikooli võimalikkuse üle
puuetega inimestele. Õige kirjeldab Narva Paemurru spordikooli näidet, toob võrdluseks
Audentese.
Falkenberg teeb ettepaneku veelkordselt rääkida TSNA-ga sel teemal.
Punkt 9
1. Liikmemaksu määra kinnitamine 2013.aastaks
Vahtra: hetkel on 35 eur. Kas on muutmise ettepanekuid?
Keek: jätta samaks.
Korolkov: sümboolne summa, jätta samaks.
Hääletus:
Poolt: 13, vastu 0
OTSUS:
2013 aastal on EIL liikmemaks 35 eur.
2. Delegaatide määramine EPOK aastakoosolekule, toimub 6.juunil Vanasadama Jahisadamas,
jahtklubis Sadama 25, Tallinn algusega kell 14.00
Vahtra: Kas on ettepanekuid?
Õige: Kuna Falkenberg ja Õige kuuluvad EPOK Täitevkomiteesse, siis oleks parem, kui formaalselt
ei esindaks liite mitte ainult EPOK TK liikmed, siis oleks ka aastakogu otsustel parem kaal.
Oviir: Pakun Heiti Vahtra
Vova: Pakun Arko Vool
Mõlemad on nõus.
Hääletus:
Poolt: 13, vastu 0
OTSUS:
EIL delegaadid EPOK aastakoosolekul on Heiti Vahtra ja Arko Vool.
3. Revisjonikomisjoni liikme avaldus
Vahtra: Heinsaar palub end vabastada revisjonikomisjoni liikme kohalt
Osalejad arutavad teema üle.
Vahtra: Teen ettepaneku jätta revisjonikomisjon 2-liikmeliseks
Hääletus:
Poolt: 13, vastu 0
OTSUS:
Revisjonikomisjon jätkab 2-liikmelisena.
4. Muud küsimused:
Korolkov: Miks lahkus Läänemaa Invaspordi EIL liikmeskonnast?
Falkenberg: Jaak Pihlakas tõi põhjenduseks liilmete vähesuse, spordi vastu huvi lõppemise,
linna/maakonna toetuse puuduse, noorte puuduse.
Päevakorra ammendudes teeb kokkuvõtva sõnavõtu Siiri Oviir.
Sellega koosolek lõppes kell 14.35

Koosoleku juhataja: H.Vahtra
Protokollija: S.Falkenberg

