
Liidupdev 2017

Liidupdeva avab peasekretar Robert Vdli kes teatab, et esindatud on 11-st Eesti 56udeliidu liikmest 10:

Liidupieva toimumise aeg:
Liidup6eva toimumise koht:

MTU Eesti S6udeliit liige
MTU Eesti lnvaspordi Liit

MTU Emaj6e aeruklubi
MTU Pdrnu Sdudekeskus Kalev

MTU Pdrnu S6udeklubi

MTU S6udmise ja aerutamise klubi ,,Tartu"
MTU Spordiklubi Energia

MTU SOudespinning
MTU Tallinna Sdudeklubi
MTU Tartu Ulikooli Akadeemiline Spordiklubi
MTU Viljandi 56udeklubi
Puuduvad:
MTU Aidu Spordiklubi

MTU EESTISOUDETIIT

2017 .A LIIDU PAEVA PROTOKOLL

08.juunil 2017, algus kell 17.10, 16pp kell 19.45
Tallinn, Piirnu mnt 102c, EOK koosolekute ruum

Registrikood Liikmeesindaja
80018936 MihkelKlementsov
80378184 Aavo Faber

80073504 MattiKilling
80090721 Artur Maier
80006152 lndrek Salk

80121887 MihkelKlementsov
80355622 Aleksei Lipintsov
800045L5 Mihkel Klementsov
80072321, Priit Purge
80058172 Alo Kuslap

80353946

Alus
Volikiri
P6h ikiri
P6h ikiri
Volikiri
Volikiri
Volikiri
P6h ikiri
Pdh ikiri
Volikiri
Volikiri

Kvoorum: koosoleku ldbiviimiseks vajalik kvoorum on olemas. (Kvoorumileht - Lisa nr 1)

Koosolekut juhatab president Rein Kilk.

Koosoleku juhataja (KJ) teeb ettepaneku kinnitada koosoleku pdevakord 25/05/2077 vdljasaadetud Liidupdeva
kutses mdrgitud piievakorra a lu sel.

Pdevakord:

1. 2016.a tegevusaruanne

2. Revisjonikomisjoni ettekanne

3. 201-6.a majandusaasta aruande kinnitamine

4. S6udeliidu p6hikirja muudatuste arutamine/hddletamine

5. 2OI7.a tegevuse p6hisuunad ja eelarve kava

6. 2Ot7.a klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine

7 . Eesti S6udeliidu presidendi, juhatuse ja revisjon ikomisjoni valimine

OTSUS: kinnitada koosolekule esitatud pdevakord

Otsus v6eti vastu [ihehHdlselt.

1. pdevakorrapunkt - 20t6. aasta tegevusaruanne.
2016 Tegevusaruanne sisaldub 2016 majandusaasta aruandes. Kommentaaridega esinesid S6udeliidu president
Rein Kilk ja peasekretiir Robert V6li.

Liidupdev v6ttis ettekande teadmiseks.

2.pdevakorrapu nkt - Revisjonikom isjon i arua nne.

Revisjonikomisjoni aruanne - vt Lisa 2

Liidupdev v6ttis a rua nde teadmiseks.

3.pdeva - majandusaastaaruande (MAA) kinnitamine.
li -L4'497€,
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Liidupdev 2017
katteallikaks olivarasemate aastate kokkuhoid. K6ik vajalikud tegevused olid finantsiliselt kaetud, vdlgu jdrgnevaks
perioodiks eiole. Lisaks suudeti S6udeliidu vahenditega soetada ka 2016 OM-l pronksmedaliv6itnud meeskonna
kasutuses olnud Filippi tehases toodetud paarisaeruline neljapaat. (Lisa 3 - 2016 MAA)

OTSUS: Kinnitada 2016. aasta majandusaasta aruanne.
Otsus v6eti vastu iihehddlselt.

4.pdevakorrapunkt - liidupdevale esitatud p6hikirja muudatuste ettepanek.
Peasekretiir kommenteeris esitatud muudatuste sisu. Liidupiiev arutles m6nede sisuliste ja vormilitse aspektide
iile kuid otsustas muudatusi mitte teha.
OTSUS:Sdudeliidu p6hikirja muudatusimitte teha. Teema v6tta aruteluks hilisematelalaliiduUlestel koosolekutel.
(Lisa 4 - P6hikirja muudatuste ettepanekud)

Otsus v6eti vastu rihehddlselt.

5. pfi eva korra pu nkt - 2OL7 .a tegevussu u nad ja eela rvekava kin n ita mi ne.
President tegi lLihiUlevaale 20L7. aasta tegevussuundadest. Peasekretdr lisas selgitavaid kommentaare.
- Noortespordi ja aktiivi kandepinna laiendamlsele kaasaaitamine
- Pdrnu s6udeklubide uuendamisele kaasaaitamine
- Rahvusvahelistele nduetele vastava s6udedistantsiveljaarendamisele kaasaaitamine Viljandis
- Pdrnu j6el liiklust reguleerivate regulatsioonide taas kehtestamisele kaasaaitamine.
- U htse koondv6istkondade vormi vdljatoota m ine
- Veebip6hise, andmebaasi, litsentsimajanduse, vdistluste registreerimissristeemi jms vdljat6otamisega alustamine
- P6hikirja kaasajastamine.

- Arengukava l6petamine

Peasekretdr kommenteeris20tT. aasta eelarve kava. (Lisa 5 -2017 eelarve kava)
OTSUS: kinnitada juhatuse tegevussuunad 2017-ks aastaks ja eelarve kava.
Otsus v6eti vastu iihehddlselt

S,pdevakorrapu nkt - Klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine.
OTSUS:Jiitta aastamaksud ja sisseastumismaksud muutmata, st kehtivad 201,6.a Liidupdeval kehtestatud mdiirad.
Otsus v6eti vastu iihehddlselt.

T,pdevakorrapunkt - Eesti S6udeliidu presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
s6udeliidu president volitab koosoleku juhatamise peasekretdr Robert Vdlile,
KJ teeb ettepaneku, et k6igepealt valitakse Eesti 56udeliidu uus president ning seejiirel valitakse juhatuse ja

revisjonikomisjoni (RK) liikmed.

OTSUS: esmalt valitakse S6udeliidu president ja seejiireljuhatuse ning RK Iiikmed.
Otsus v6eti vastu Uhehddlselt.

7.1 S6udeliidu presidendi valimine.
KJ teatab, et senine president Rein Kilk on n6ustunud presidendiametis jiitkama. Kas on teisi ettepanekuid?
SOudeliidu liikmetelt teisi ettepanekuid ei laeku.
Rein Kilk esineb liihikese motivatsioonikOnega.

KJ teeb ettepaneku korraldada avalik haidletus: kes on poolt, et Rein Kilk valitakse MTU Eestis6udeliit
presidend iks?

Poolt 10 (krimme), vastu 0 (null), erapooletuid eiole.
OTSUS: Valida Rein Kilk MTU Eesti 56udeliit presidendiks jdrgnevaks 4-aastaseks perioodiks.
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S6udeliidu president Rein Kilk v6tab koosoleku juhtimise i.ile.

7.2 S6udeliidu iuhatuse valimine.
KJ teeb ettepaneku mddrata esmalt kindlaks tulevase juhatuse liikmete arv.
Liidupiieva osav6tjate poolt laekub 2 (kaks) ettepanekut:

- juhatuse suuruseks 5 (viis) liiget
- juhatuse suuruseks 9 (riheksa) liiget.

KJ paneb hddletusele variandi, et juhatus oleks 5-liikmeline.

Hddletuse tulemused: 1 (i.lks) poolt, 9 (riheksa)vastu.

KJ paneb hddletusele variandi, et juhatus oleks 9-liikmeline.
Hdiiletuse tulemused: 9 (iiheksa) poolt, 1 (irks) erapooletu.
OTSUS: S6udeliidu juhatuse suuruseks on 9 (riheksa) liiget.

KJ teatab, et senistest juhatuse liikmetest on avaldanud soovi jdtkata:

Tanel Kliiman, Mihkel Klementsov, AndreiSilin, Toomas Rapp, KasparTaimsoo, lndrek Salk, Reet Palm-Killing, lisaks

on esitatud ettepanek seada juhatuse liikme kandidaadiks Jaan Tults ja Alo Kuslap.

KJ kLisib, kas on veel ettepanekuid?

Jaan Vaiksaar esitab kandidaadiks Aavo Faberi. Rohkem ettepanekuid ei ole. Avo Faber taandab oma kandidatuuri.

Koosolek otsustab tihehddlselt korraldada salajane hddletus.
Hddltelugemiskomisjonisse valitakse iihehddlselt peasekretdr Robert Vdlija revisjonikomisjoni esimees Jaan

Vaiksaar.

lgale koosolekul osalejale vdljastatakse sedel, millele on kirjutatud jdrgmised nimed:

Kilk, Rein - president (segaduse vdltimiseks palutakse nimi maha t6mmata, kuna president on juba valitud)
Klementsov, Mihkel - asepresident, Kliiman, Tanel - asepresident, 5ilin, Andrei, Rapp, Toomas, Taimsoo, Kaspar
Salk, lndrek, Palm-Killing, Reet, Tults, Jaan, Kuslap, Alo.
KJ juhataja teatab, et vaja on valida veel 8 (kaheksa) liiget, seega iga hddletaja teeb 8 nime taha, keda ta soovib
lisaks presidendile juhatuses ndha, mdrke.

Hiiiiletuse tulemused olid :

Klementsov, Mihkel - asepresident 10 haelt
Kuslap, Alo 10

Kliiman, Tanel- asepresident 9

Silin, Andrei 9

Salk, lndrek 9

Tults, Jaan 8

Rapp, Toomas 7

Taimsoo, Kaspar 7

Palm-Killing, Reet 7

Kuna kandidaate oli 1 (rlhe) v6rra rohkem kuijuhatuse liikmete kohti, siis tuli kolme viihim hiiiili saanud kandidaadi
vahel korraldada kord usvalimised.

Selleks jagatiigale Liidupdeva liikmele v6lja hddletussedel3 (kolme)nimega, ning palutiteha mdrge nende 2 (kahe)
nime taha, keda soovitakse ndha juhatuse liikmena.

Hiiiiletamise ll vooru tulemus:
Rapp, Toomas 7 hdalt
Palm-Killing, Reet 7 haalt
Taimsoo, Kaspar 4 haelt
Uks h.ddletussedel oli trlhi.
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OTSUS: kinnitada MTU

Rein Kilk - president

Mihkel Klementsov- asepresident
Tanel Kliiman- asepresident
Alo Kuslap

Reet Palm-Killing

Andrei Silin

Toomas Rapp

lndrek Salk

Jaan Tults

Eesti SSudeliidu juhatuse koosseis alates 08.06,2017 alljdrgnevalt:
ik 35303082738
ik 36311290238
ik 36803162738
ik 387110960L7
ik 45909L44238
ik 37808283716
ik3701,1120291
ik 36804052719
ik 34604300219

7.3 Revisionikomisioni liikmete valimised:
KJ teeb ettepaneku revisjonikomisjoni (RK) liikmete valimiseks. Millised on ettepanekud komisjoni suuruse osas?

Laekuvad jdrgmised ettepanekud :

- Priit Purgelt - 2 (kaks) liiget,
- Arvo Faberilt - 3 (kolm) liiget.
Koosoleku j uhataja pa neb va ria nd id hdii letusele:
-Kes on selle poolt, et RK suuruseks oleks 2 inimest? Poolt 4 (neli), vastu 2 (kaks), erapooletuid 3 (kolm)
-Kes on selle poolt, et RK suuruseks oleks 3 (kolm) inimest? Poolt 3 (kolm), vastu 3 (kolm), erapooletuid 3 (kolm)

OTSUS: revisjonikomisjonisuuruseks on 2 (kaks) inimest.

Liidupdeva delegaatidele jagatakse vdlja hddletussedelid, millel on 3 (kolm) nime:
Piiroja, Piret, Vaiksaar, Jaan, Vaimand, Roy.

KJ palub 2 (kahe) nime taha, keda soovitakse naha RK liikmena, miirke.
Hddltelugemiskomisjonis on president Rein Kilk ja peasekretiir Robert Vdli.

Hddletuse tulemused:
Piiroja, Piret t haalt
Vaiksaar, Jaan 2 haelt
Vaimand, Roy t healt
OTSUS: kinnitada revisjonikomisjoni koosseis alates 08.06.2017 alljdrgnevalt:
Piret Piiroja - ik47406082741,
Roy Vaimand -ik37107220266

Protokolli lisad:
Lisa 1: Kvoorumi leht, volikirjad
Lisa 2: Revisjonikomisjoni arua nne

Lisa 3: 2016. aasta majandusaasta aruanne

Lisa 4: P6hikirja muudatuste ettepanekud

Lisa 5: 2017.a eelarve kava

Koosoleku juhataja Protokollija
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