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Punkt 1
Falkenberg juhendab, kuidas allkirjastada digitaalselt aastaaruannet. Kui ka üldkoosolek
kinnitab aastaaruande ära, saab selle edastada äriregistrile.
Juhatuse liikmed võtavad teadmiseks.

Punkt 2
Falkenberg: Eelmisel aastal valis üldkoosolek neljaks aastaks 7-liikmelise juhatuse. Alar õige
on esitanud tagasiastumise palve. See edastatakse üldkoosolekule. Peale Alari avalduse
rahuldamist saab üldkoosolek valida uue juhatuse liikme eelmistel valimistel väljajäänud
liikmete hulgast. Esimesena jäi välja Ivar Liiv, kes on andnud oma nõusoleku kandideerida
juhatuse liikmeks.
Otsustatakse ühiselt esitada üldkoosolekule juhatuse liikme kandidaadiks Ivar Liiv.

Punkt 3
Falkenberg kannab ette planeeritavatest lepingumuudatustest EMT-ELIONI-iga (AS Eesti
Telekomiga).
Falkenberg: 2014 aasta lõpul sai sõlmitud leping parasõudmise ja ratastoolicurlingu
arendamise toetuseks. Muudatus käsitleb sõudmise toetuse suunamist ratastoolitennisele.

Punkt 4
Falkenberg informeerib:
Pararatsutamine: Oleme olnud kontaktis Läti pararatsutajatega ja Helenile on avanenud
võimalus osaleda sealsetel võistlustel. Seni, kuni tal pole oma hobust, millega võistlustel käia
(tal on hobune, aga kodusteks treeninguteks), saab ta hobuse Lätist. Tal on ka võimalus 3-4
päeva enne võistlusi osaleda treeningutel. Heleni plaanides on ca 8 võistlust, kuludeks on
kohapealne majutus, toitlustus ja transport, suurtes piirides jääb see ca 200 eur võistluse (ja
eelneva treeningu) kohta.
Saalihoki on oma plaanides teinud korrektiive ja planeerib osaleda augusti lõpul Hollandis
BP-Bulls turniiril. Nad said toetust nii KULKA-si kui HMN-ist, aga eelarvest on hetkel veel
puudu mingi väike osa (nad selgitavad summat). Siit põhimõtteline küsimus - kas oleksime
valmis neid toetama? Arvan, et see summa saaks olla kuni 1000 eurot.
Ratastoolivehklejad Narvas tegelevad hoolega treeningutega, nad said Narva linnavalitsuse
poolt ruumid (ehk aitas ka meie liidu toetuskiri), treener saab EPOK poolt treenerite toetust.
Seepäras teen ettepaneku eraldada nn "vehklemise fondi" väheke raha juurde just sõudmise
arvelt (mis sealt muudest katteallikatest peale Telekomi toetuse järele jääb), aga teeks seda
jooksvalt, vastavalt taotlusele ja meie võimalustele. Praegusel hetkel peaks seal olema 4
sportlast, kes aktiivselt treenivad.
Novus (koroona). Läbi Novuse liidu on tulnud kutse osaleda Läti võistlustel. Kaido Pung
Viljandimaalt, samuti Jaan Saartok Muhumaalt on need, kes sooviksid osaleda juhul, kui
meie liit leiaks neile väikese toetuse võimaluse. Summa kokku jääb ca 100-150 euro
piiridesse (sisuliselt kütuseraha), aga sellega aitaksime oma inimesi väljapoole mängima.
Juhatus kuulab informatsiooni ära ja jääb põhimõtteliselt nõusse kavandatavate eelarve
muudatustega.

Punkt 5
Falkenberg: Kahetsusvääresel kombel on eelarve ja tegevuskava mitmete muudatuste ja
ümbertegemiste käigus (nov. 2014 kuni märts 2015) jäänud välja esialgselt planeeritud
boccia MV Jõgeval. Planeeritud oli see oktoobrisse, seega teen ettepaneku see lülitada
tagasi tegevuskavasse ja eelarvesse (summa EIL poolt ca 200.-, osavõtumaksetest lisaks
120).
Juhatus nõustub ettepanekuga, arvestada boccia individuaalse MV-ga eelarve muudatuste
tegemisel.

Punkt 6.
Taastusraviarstide ettepanekust
Falkenberg tutvustab ETAS ettepanekut: Taastusraviarstide Selts (ETAS) valutab südant
vähese liikumisvõimega inimeste kehalise aktiivsuse pärast. Nende soov oleks korraldada
konverents invaspordi teemadel, õrn visioon nende poolt visandatud. Arutaksime seda
ettepaneku edasi meili teel.

Punkt 7.
Falkenberg informeerib, et Leedus Druskininkais kavandatakse europrojekti: spordinädal
erinevate puuetega inimestele 2-7.mai 2016.
Leedu pool kutsus meid partneriks, meie omaosalus oleks 20% transpordi ja
majutuskuludest. Spordinädalal oleks võimalik tegeleda erinevate alade ja nende
proovimisega, samuti mõnel alal võistlemisega. Lisan nendepoolse ppt-faili ülevaatega
projektist.
Allkirjastatud sai esialgse kokkuleppe, et kui saadakse rahastus oleme Eesti poolt valmis
osalema kuni 6 inimesega.

Punkt 8
Falkenberg teeb ettepaneku kuulutada välja üks ratastoolitennise stipendium treeningtegevuse toetamiseks.
Juhatus hääletab:
Poolt 4, vastu 1
OTSUS 2015-22/7:
kuulutada välja stipendium ratastoolitennisistile.
Punkt 9
HC Panter on esitanud avalduse lahkuda EIL liikmeskonnast.
OTSUS 2015-23/7:
Juhatus rahuldab HC Panteri palve ja arvab ta välja EIL liikmeskonnast.
Punkt 10.
1. Falkenberg: Kokkusaamisest 26.03 Haapsalu NRK-s: Otsustasime korraldada meie poolt
füsioterapeutide koolitusi spordialade tutvustamise teemal. Koolitused jäävad septembrisseoktoobrisse, sest suveks enam ei jõua ette valmistada.
Toimuma saab 8.augustil spordipäev seljaajukahjustusega inimestele, korraldaja HNRK,
meie poolt teavitamine meie meediakanalite kaudu ja demoalade korraldamine:
kergejõustiku heited pukilt, tennis ja korvpall.
Meil on võimalik testida oma sportlasi HNRK-s, neil on selleks vahendid ja spetsialistid,
konkreetsete soovide korral võtame ühendust.
Kui vähegi võimalik, siis toimetame suveks sinna võidusõidutooli ja ühe laste tennisetooli,
kasvõi selleks, et näidata ja lasta lastel neid spordivahendeid proovida.
2. Vakra: Eelarve muudatuste käigus reserveerida raha, et kui soovitakse minna võistlustele,
kus puudega inimestel on võimalik osaleda (näiteks Kahe Silla Jooks) ja millel osalemine
jääb muidu transpordikulude taha
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