EESTI INVASPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn

Algus kell 13.30

9.september 2011 nr.6

lõpp kell 16.15

Juhatas
Heiti Vahtra
Protokollis Signe Falkenberg
Võtsid osa Heiti Vahtra, Villu Urban, Kersti Puusild, Arko Vool,
Alar Õige, Siiri Oviir, Gert Elmaste

PÄEVAKORD:
1. Hetke (31.08.2011) rahalisest seisust: tulud-kulud-projektid
2. Juhatuse liikmete sõnavõtud
3. Juhatuse kiri rev.kom-ile - projekt (eelmise koosoleku otsus)
4. A.Larjušhini avaldusest
5. 2011.aastalõpu üritusest
6. 2012.kalenderplaani esialgne projekt
7. EIL r/p sise-eeskirjad
8. Muud küsimused
9. Järgmise aasta klassifitseerimise kompenseerimise mehhanism
- järgmiseks koosolekuks?
- järgmise

Päevakorrapunkt 1
KUULATI:
S.Falkenberg tutvustab finantsilist hetkeseisu ja eesolevaid üritusi. Juhatusele saadetud ülevaade
tuludest 8 kuu jooksul, kuludest 8 kuu jooksul ja 2011 aasta projektide ülevaade. Vaata lisa 1.
S.Falkenberg toob välja selle aasta liikmemaksu võlglased seisuga 31.08:
MTÜ Florett – arve sai saadetud meiliga
Otepää IÜ - arve sai saadetud postiga
Viljandimaa IÜ – arve sai saadetud meiliga
Läänemaa Invasport - arve sai saadetud meiliga
ERT Saalihoki klubi - arve sai saadetud meiliga
Sõnavõtud:
A.Õige annab ülevaate kohtumisest Sots.Min-is rahastuse osas
Juhatus arutab finantsilist seisu ja võtab selle teadmiseks

OTSUSTATI:
Saata meeldetuletused EIL liikmemaksu võlglastele, kas meili, telefoni või kirja teel 37.nädala
jooksul.

Päevakorrapunkt 2
KUULATI:
Arko Vool
Kohtumisest Eesti Puuetega Inimeste Kojas 22.08.2011, mille eesmärgiks oli Rakveres toimuv
ööjooks ja sellel osalemine. Ööjooks toimub 8. juunis 2012.
Alar Õige
Teeb kokkuvõtte äsjalõppenud sõudmise MM-ist
Kersti Puusild, Villu Urban
Teevad kokkuvõtte internetis arutatud kergejõustiku ja ratastoolisõitude küsimustest.
OTSUSTATI:
1. Korraldada kuu aja jooksul ratastoolisõitude ja kergejõustiku küsimustes kergejõustiku aktiivi
koosolek
2. Saata E.Jõesaar kergejõustiku klassifitseerimisele 2012 aastal.

Päevakorrapunkt 3.
KUULATI:
S.Falkenberg esitab kirja projekti rev.komisjonile.
Juhatus arutab seda, teeb parandusi.
OTSUSTATI:
Saata kiri revisjonikomisjoni liikmetele ja koopia juhatuse liikmetele 37.nädala jooksul.

Päevakorrapunkt 4.
KUULATI:
A.Õige annab ülevaate suhtlemisest ja probleemidest Narva vehklemise ja treeneri A.Larjushiniga.
OTSUSTATI::
1. Uurida IWAS-ist Eesti vehklemise seisu: paluda protokollid, Eesti staatus, Londonis osalemise
võimalus – 1.oktoobriks
2. A.Larjušhinile saata kiri, paluda esitada originaalarve(d) ja maksedokumendi(d), siis kannab EIL
kuni 500 € - 37.nädala jooksul

Päevakorrapunkt 5.
ARUTATI:
Internetis tehtud ettepanekud kaalutakse läbi, kuulati G.Elmaste ja K.Puusild`i, kes käisid vaatamas
Imavere trahtrit.

OTSUSTATI:
1. Korraldada aastalõpu üritus 9.detsembril algusega kell 17.00 Imavere Trahtris, K-.Puusild
peab esialgsed läbirääkimised 10 päeva jooksul
2. Tagavaraks panna kinni Rapla Kultuurimaja juhuks, kui Imavere ikkagi ei sobi
3. Omaosaluse suuruse määramiseks koostada eelarve ja saata nii ruttu kui võimalik juhatusele

Päevakorrapunkt 6.
ARUTATI üritusi ja võistlusi, milliseid korraldada 2012 aastal
OTSUSTATI:
1. Panna Google Docs-i Exceli faili esialgsed võistlused 2011 kalenderplaani alusel lisades
uued ettepanekud – tähtaeg 20.sept.
2. Jagada faili nii juhatuse kui ELIL tegevaparaadiga – 20.sept.
3. Saata peale juhatusega kooskõlastamist 2012 kalenderplaani projekt laiali ühingutele
ettepanekuga valida pakutava hulgast või teha oma ettepanek mõne võistuse läbiviimiseks –
10. oktoober
4. Plaan peab põhijoontes valmis olema juhatuse novembrikuu koosolekuks.

Päevakorrapunkt 7.
KUULATI:
S:Falkenberg: Uus raamatupidamise sise-eeskiri on hetkel raamatumispidamisfirmas
täienduste/paranduste tegemisel. Sisse on viidud uued täiendused vastavalt eelmise koosoleku
otsustele.
OTSUSTATI:
1. Inventeerida ja koostada nii põhi- kui väikevahendite nimekiri - tähtaeg 1.nov, nimekiri panna
Google Docs-i.
2. Eeskirjad teha valmis järgmiseks koosolekuks, et juhatus saaks need kinnitada.

Päevakorrapunkt 8.
OTSUSTATI:
1. Järgmiseks koosolekuks teha ettepanek 2012 aasta klassifitseerimise kompenseerimise
mehhanismi kohta – peasekretär algatab
2. Järgmine juhatuse koosolek planeeritakse 11.novembriks 2011, koht ja aeg täpsustatakse

Juhataja: H.Vahtra
Protokollija: S.Falkenberg

Lisa 1.
8 kuu TULUD-KULUD
Riigi toetusest on meile laekunud sel aastal 45580.-, laekumata on veel 13030.-, kokku 58610.-,
millest 26878.- on planeeritud tegevuskuludeks ja 31732.- võistluskuludeks.
1. Tegevuskuludeks on 31.08 seisuga kulunud 17602€, millest:
riigi toetuse arvelt on kasutatud
16499€,
KULKA toetuse arvelt (spordialade raamatu trükk) 320
2010 aasta jäägi arvelt
349
2011 liikmemaksust
413
muudest tuludest
20
2. Võistluskuludeks kokku on sel aastal 31.08 seisuga kulunud 79698,50, millest
1. Eesti võistlused ja laagrid kokku 13927,30, sh
riigi toetuse arvelt 1698,50
osavõtumaksude arvelt 3599.2010 aasta jäägi arvelt 577.Projektitoetuste arvelt 7483.Muude tulude arvelt 570.2. Kelguhoki kulud kokku 36670.-, sh
riigi toetuse arvelt 4394.annetuste (sponsorlus) arvelt 3158.osavõtumaksude arvelt 6164.Tallinna toetuse arvelt (pearaha ja projektid) 5305.HMN ja KULKA toetuse arvelt 15083.2010 jäägi arvelt 2110.Muude tulude arvelt 135.3. Ujumise kulud kokku 6563,43, sh
riigi toetuse arvelt 3841,48
2010 aasta jäägi arvelt 1361,40
HMN ja KULKA toetuse arvelt 1360,60
NB! Tuleb meeles pidada, et enamus ujumise projekte viib ellu
EPOK koos kõigile puudeliikide ujujatele.
4. Sõudmine kulud kokku 14994.-, sh
riigi toetuse arvelt 5355,50
Projektitoetuste arvelt 9565.Muu tulu arvelt 73,50
5. Laskmine, Tennis, Vehklemine, Ratsutamine, Istevõrkpall kokku kulud 6444.-, sh
riigi toetuse arvelt 2845.Projektitoetused ja muud tulud 3600.6. Transpordi kompensatsiooni I poolaasta kulud riigi toetuse arvelt 1100.-

