Ettepanek 2017 Liidupäevale muudatusteks põhikirjas.
1) Asendada sõna „Liidupäev“ sõnaga „Üldkoosolek“
Põhjendus:
- „Liidupäev“ on ilmselt tulnud 1938.a põhikirjast. Kas Liidupäeva nime all ka koos jõuti käia,
pole päris selge.
- Kuni 2010 aastani oli meil Liidupäeval nö suurtel klubidel 4 häält ja väikestel 2, mis oli
seaduse vastane, sest MTÜ seaduse alusel on igal liikmel 1 hääl. Tol hetkel oli Sõudeliidul 7
liiget ja rahvas muutus kurvaks, et Liidupäev polegi enam miski Liidu päev kui seal osalejaid
vähem kui juhatuse koosolekul (toona oli juhatuses 11 liiget)
- Et mõistele Liidupäev anda tõeline sisu, siis teen ettepaneku, et Liidupäevaks kutsume
edaspidi seda üritust, mis meil viimasel 2-l aastal Kärajate nime all toimunud, enne seda nii
Foorumi kui ka Treenerite Nõukogu laiendatud koosoleku nime kandnud.
o Just see üritus on meie tõeline Liidupäev – arutame ju oma möödunud hooaja asju,
sätime paika järgmise hooaja, osaleda saavad kõik kel vähegi soovi ja vaba mikrofoni
jaoks pole mingeid takistusi.
o ÜLDKOOSOLEK on juriidilise isiku kõrgeim juhtimisorgan, see lihtsalt peab olema,
kuid selle toimimine seadusega niivõrd jäigalt paika pandud, et sellise ilusa termini
nagu „Liidupäev“ kasutamine on lihtsalt ilusa asja lörtsimine.
o Saagu meie sügisesed koosolekud Liidupäevaks! See ongi tõeline SÕUDE LIIDU
PÄEV ! Tõsi, Liidupäev poleks juriidiline organ, tal on soovituslik iseloom ja nii on
Kärajatega ka praegu.
▪ Analoogina oleks võetav näiteks Eesti Spordi Kongress, millel juriidilist jõudu
pole, kuid ometi võetakse seal otsustatut arvesse. Sama lugu näiteks FISA
Coaches Conference’ga, või FISA National Federation’s Meeting’uga
o Üldkoosolek jäägu lihtsalt üheks seaduse poolt ettenähtud bürokraatlikuks vormiks
oma reeglite ja korraga, mille peale me väga palju aega ei raiska.
2) Punkt 6.3: Üldkoosoleku pädevus.
a. Sõnastus on võetud 1:1-le seadusest
b. Seni on põhikirja selles punktis mõned üleliigsed sõnad, millised „lohisevad kaasa“
kuskilt 90-ndatest:
1. Tegevusaruande kinnitamine – see on nüüd Majandusaasta (MAA) aruande
lahutamatu osa
2. Eelarve kinnitamine – see on puhas juhatuse teema. Üldkoosolek annab hinnangu
juhatuse tegevusele ja kinnitab MAA, milline sisaldab kõiki seadusega ette nähtud
asju.

