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Päevakord:
1. MTÜ Florett EIL liikmeks astumise avaldus
2. 2015 kalenderplaan esitamiseks HMN-i ja KULKA-sse
3. Aastalõpuüritusest ja selle organiseerimisega kaasnevatest tegevustest
4. Stipendiumite väljakuulutamisest
5. Muud küsimused
Punkt 1.
MTÜ Florett esitas avalduse EIL liikmeks astumiseks 22.oktoobril 2014.
Ettepanek: Võtta MTÜ Florett EIL liikmeks, liikmemaks esitada alates 2015.aastast.
Hääletus: kõik on poolt
Otsus 2014-8/4
MTÜ Florett võtta vastu EIL liikmeks, liikmemaksu arve esitada alates 2015 aastast.

Punkt 2.
S.Falkenberg: Muudatusettepanekud 2015 a. kalenderplaanis võrreldes eelmisel juhatuse
koosolekul esitatuga:
Kergejõustiku MV läheb EIL eelarvest välja EPOK eelarvesse
Kergejõustiku MM läheb samuti EPOK eelarvesse
Järva PIS esitas taotluse korraldada Paides individuaalne boccia
Lisanduvad paar jalgrattavõistlust, seega jääks 3-4 võistlust kokku, sealjuures Aivar Lipp
veel mõtleb osalemise üle. Ühe etapi maksumus keskmiselt 1000-1200 eur/inimene
o Lisandub 7.juuni Itaalia MK etapp
o Lisandub 2.august Sveitsi MK etapp
- Purjetamises lisandub üks treeninglaager
- Muudatused tennises:
o
Ei toimu ITF turniiri ja Balti turniiri – neile planeeritav kulu kasutada
arendamiseks
-

Panustada rohkem arendustegevusele: eesmärk luua treeninggrupid Narvas,
Tartus, Haapsalus, Pärnus, Tallinnas (leida juurde noori). Tennise promomine
toimuks seni, kuni tekivad stabiilsed treeninggrupid
o
Eesti-sisesed võistlused 4 korda aastas
o
Treeninglaagrid: 2 korda aastas lätlastega Pärnus ühepäevased laagrid, mis
lõppevad miniturniiriga, 2 korda aastas treeningud leedukatega Vilniuses
(arvestada nädalavahetuse R,L,P), mis lõppevad miniturniiriga.
o
Esinejad / treeningupartnerid väljaspoolt: võimalusel kutsuda paremaid
mängijaid jagama enda kogemust. (Soome, Rootsi, Venemaa)
o
Märkus: tenniseliit soovib kohtuda EPOK-iga just arendusküsimustes
- Lisada 24.jaanuar ratastoolicurlingu demopäev, teha samal päeval Tondiraba jäähallis ca
2 tunnine EIL liikmete üldkoosolek – arutelu meie sordiliidu kas 2015 aasta tegevuste
teemadel või millest just on vaja rääkida.
- Vehklemise toetus – kas, kui suur just, millistele tegevustele? Tõenäoliselt mitte HMN ja
KULKA toetusest…
o

Otsus 2014-9/4
Korrigeerida 2015 kalenderplaani ja eelarvet vastavalt tehtud ettepanekutele, va vehklemine,
mille tegevusi ja toetusi täpsustada ning lisada hiljem eelarvesse ja tegevuskavasse.

Punkt 3.
S.Falkenberg ettepanek: Korraldada 17.detsembril kell 13-15 aastat kokkuvõttev üritus.
Kavas:
1. Kokkuvõtte 2014 aastast
2. Parimate (sportlaste, aktivistide, klubide) väljakuulutamine ja autasustamine
3. Toetajate tänamine
4. Aastaraamatu esitlemine
5. 2015.aasta toetuslepingute sõlmimine
6. Vahepalad (nt.klaveril)
7. Kohvilaud
Selleks tuleb meil:
- Leppida kokku aastaraamatu tegemine, palgata ettevalmistaja (minu ettepanek
Elle Heinsalu palgaga 150 eur + maksud, trüki pakkumine Spin Pressilt 300 eur
(150 eks.)
- Valida aasta parimad sportlased
- Otsustada, kas tunnustatakse kedagi ka meie ürituste organiseerijaid ja abilisi
(mitte sponsorid)
Otsus 2014-10/4 projekt
1.Korraldada 17.detsembril aastalõpu üritus
2. Saata välja teated liikmetele ja kutsed toetajatele;
3. Korraldada parima sportlase/ aktiivsemate osalejate ja korraldajate valimised teatades
liikmetele valimise alused ja paludes neil esitada kandidaate 1.detsembriks;
4. Asuda koostama aastaraamatut, tellida ettevalmistus E.Heinsalult ja trükk Spin Pressilt,
trükkida 200 eks.

Punkt 4.
Ettepanek kuulutada välja üks kergejõustiklase ja kaks ratatoolitennisisti stipendiumit.
Otsus 2014-11/4
EIL kuulutab välja ühe kergejõustiku ja kaks ratastoolitennise stipendiumit sportlastele
treegingtegevuse toetamiseks. Avaldused esitada 1.detsembriks. Teada avaldada EIL
kodulehel.
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