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Algus kell 17.;10

Osales 21. volinikku

Koosoleku luhatajaks i,aliti Eduard Lauriaprotokolliiaks Reet Palm

l. Piler,akorrapunkt - SL presidendi ia2iuhatuse iiikme valik

li. -H" Artma: Eltepanek nriilestada H. Elmetil leinaseisatriuga.
E. Laur - annab ulevaate. et iiks juhatuse liige. H. Elmet on meie seast lahkunud.
Virkus on esitanud avalduse Juhaluse liikme kohalt tagasi astumiseks r-ring presrdenl
Tarmo K0uts on esitanud palve tagasi astuda presidendi kohalt.
l-Iiiiiletalakse ettepanehut - Kas vabaslada Virkus -juhatuse hikme kohustest vastar,alt
tema avaldusele.
Poolt- ll volinikku
Vastu - B volinikku
Erapooleluid - 2 i'olinikku

J. Vaiksaar: Juhatuse liikme kandidaadiks esitame Tanel Kliimanni
Tanel Kliimann esitas oma hihihese tulr'ustuse
Rohkem Kandidaate ei esitatud
E. Laur : Vastalah ESL pdhikrrjale peabiuhaluses cllema I I liigel.
N4. Klementsor': On peetud labirookimisi eriner ale rnimestega. kuid saadud on
eitavaid vasluseid. Ettepanek - "iatta I iuhatuse liikrne koht vabaks. Kui tekib viziriline
kandidaat" kutsuda kokku eraLorraline koosolek.
M- Vahuri. Keegi ei sunni nreid valima l l liiget.
E. Laur. Kur meil on pdhikiri" siis peame seda tlirtma.
Tolp: Kas kdik klubid oniuhatuses esindalud?
E. Laur: Narva ei ole. Ettepanek teha paus -5 minutit.
Paus 5. mrnutit
Vahuri: Tuleme koosoleku 16pus kaesoleva ktisimuse.juurde tagasi
Laur: N4is juhtub, kui ititame uhe Juhatuse liikme valimata'/
Vahuri. Midagi ei juhtu.
Killing: Juhatus toolab edasi I0 liikmega.ia tuleb esitada mingiks kindliLks ajaks
kandidaat.
Laur: Ei ta}aks pohrkirlr eirata
Krr,iselg: H6oletame uhe kandidaadi poolt.
HiiZiletatakse ettepanekut- Kas kinnilada Tanel Kliiman ESL iuhatuse Iikmeks.
Poolt - 20 volinikku
Vaslu - ei ole
Erapooletuid - ei ole
T. Kliiman on kinnitatud iuhatuse liikmelis
Laur. MtiAratlemata rihe juhatuse iiikme staatus. leen ettepareku poorduda selle
hUsimuse iuurde tagasi piievakorra r,iimase punkti raalres.
F{iitiletatakse ettepanekut - arulada rihe puuduva liikme kriismust paevakorra viimase
punkti juures.

Poolt - 2l volinikku
Vastu -' ei ole



Erapooleluid - ei ole
Laur: Tarmo K6uts on esilanud avalduse tagasi astuda ESL Presidendi kohalt. kuid on

n 6us .i iitkama.j uhatuse liikmena.
Hiiiiletalakse ktisimust - Kas rahuldada Tarmo KOuls avaldus tagasi astumtse kohta
ESK Presidendi kohalt.
Poolt - l4 r,olinikku
Vastri - 2 rolinikku
Erapooletuid __ 3 r'olinikku
Seega Tarmo Kduts on vabastatud ESL Presidendi kohustest.
J. Vaiksaar. Liidupiieva arnupiidevuses on valida presidenl ia r,iitsepresidendid.
Laur. Kas on eltepanekuid ESL Presidendi kohale.
Ettepanekuid ei ole
Artma: Valida tuleb Esl Viitsepresident, kes taidab ESL Presidendi kohuseid.
Graumann: Selleks ei ole vajadr"rst.

Laur: Kuna kandidaate ei ole liiheme jrirgmise pilevakorra punktr juurde.

2. Ptievakorra punkt - 2002.a. tegevus- ja llnantsaruanne

Ettekar-rne Eduard Laur' ilt.
T. Kliinlann. ,1 paadi ostu sumrna nriinusega. miks?
E.Laur: Kuna tarnija oli n6us maksegraafiku ajatamisega. sirs sel[e miinuse i,6rra tuli
kuiutada jooksr,al aastal paadile r,dhem kui eelarves oli planeeritud.
l{iitiletatakse tegev usaruande kinnitan-rist.
Poolt - 20 r'olinikhu
Vastu - ei ole
Erapooletuid - ei ole

3. Paevakorra punkt - Relisioni komis.ioni aruanne

Ettekanne ESL Rer,isioni komisjoni esimehelt Jaim Vaiksaarelt.
Ettekande tekst lisatud Lisas I .

Niirska. Kui Maksr-ramel tuleks homme ESL'l kontrolhrna. Mis siis iuhtuks'i
J. Vaiksaar. Maksuamet l,6tab iga dokumendi uksikult kibi. Tuleks suur tagasimnkse.

T. Jaanson: Filippr arlele riOtmala. kuidas ta kajastub dokumentides?
J. Vaiksaar: Raamalupidamises on dokumendid olemas. Filippi peab minema ESL'I
arvele r,6i tehakse kasutusleping.
Niirska: V61ta i'ast puuduste kdrvalclamrseks vajaminev aeg.

Lrur Kaks kuud on piisn aeg.

Hiitiletatakse ettepanekut - Anda ESI- legel'juhtkonnale aega kaks kuud puuduste
kOrr aldamiseks ia kanda elte iuhatuse koosolekul.
Poolt - 2l volinikku
Vaslu - ei oie
Erapooletuid - ei ole

4. Paer,akorra punkt - 2(X)3.a. eelarve kinnitamine

Ettekanne Eduard Laur' ilt:
Eelarle on esitatud delitsiidiga. liuid on oiemas reserl mille an'elt on r,dimalili
vajadusel delltsiiti katta:



a. Rahr,usr,aheliste tiitliv6istluste eelarriesl on vdirnalik siiiista umbes 25.000.-
EEK

b. Vabariiklike r,distlusle auhinnad pealisid olema atraktrivsed. kui aga raha ei

ole saab kokku hoida.
c. Sportlaste eflevalmislus on sarncs suurusjargus kui eeimistel aastalel Kokku on

r,Oimalik hoida 1096 ulatuses.

d. Btirookulud. Peasekrettir ei r'6ta palka r,iilja kuni selleks tekib reaalne

r,6imahrs. Buroo.iuhataiaiaab lapsehoolduspuhkusele. Seeganende palkades

tekib kokkuhoid kuni 140.000.- EEK
e. Kooudrse inventari on sisse kiriutatud varu 20.()00.- EEK
f. Tulei,aste perroodide eltenagematute kulude kalleks on planeeritud reservfbndi

eraldised 50.000.- EEK rnis raha puuclumiseljtiiib realiseerimata.
g Slipendiumid. Eelarves on slipendiumide mahtu kaiastatud suuremana. kui see

on hetkel sporllastega ja EOK'ga kokku lepitud.

J. Vaiksaar: Kui keegi saab iuba auto kompensatsloon. siis er tohi eraldada raha

enam selle auto kuludeks.
U. Lutoshkin: t\{rlle alusel on miiiiralud A. Jiimsa stipendium.
J. Tults: Ta on OM koondise reservis
J. Vaiksaar. Kurdas sa"lksid teised OM lioondisesse kandideerida'/
J. Tults. Eesti OK on koosseisus - J.Jaanson. Leonid Gulor,. Ardrei Shilin. Lisaks
on TOnu Endrekson "ia Silver Sonnlak.
J. Vaiksaar: Kas tegemrst on iimberjagamisega'1
J. Tults: Tuleb leida rahaiuurde.
J. Vailisaar: Sportla-stega pearad olema korrektsed lepingud 1a see on eelduseks
spordistrpendiumide viiliama.trismisehs. (J. Vaiksaar palub eeltoodud lause
kindlasti protokoIlida) Kas eelmrsel aastal viilja kuulutatud loomestipendiumi
konliurss kuululati r,til-la'l

.l Tults: Kuuir-rtati!
Tolp. Tartu tJlikooli SI( soor,ib ka saada noortespordi rahasid. naiteks A. Matsini
eest.

J. Vaiksaar: Kas sportlaste iihest klubisl teise Lilermneku taotlusi on laekunud'l
E. Laur:Ei ole.
M. K-lemenlsor;: Gulov ia Shilin oin vlilia teeninud oma stipendiumi ja peavad
seda saama.

J. Vaiksaar: Kui me iiiAme eelarvega aasta l6pul miinusesse mis siis juhlub?
E. Laur: 300"000.- EEK on kusimargiga kulutr"rsed. kuitulusid ei laeku siis need
liulutused ei realiseeru.
J. Vaiksaar. Mida ilrainfiaia niis iiirjekorras'/
M. Killing: Kur ei laeku sris ei saa ka liulutada!
J. Vaiksaar. Ei tohr eelan,et delitsiidiga vastu r'6tta!
E Lrur rrlreaeg 5 minutit
Vaheag.
E. Laur: Etlep anekud eel arve tasakaaluslamiseks:
Eelarve punkt 3 r,rihendacla 25.00(1.- EEK vdrua
Eelarle punkt 4 r,iihendada 20,000.- EEK vdrra
Eelan e punkt -5 vfiendada 36.000.- EEK vdrra
Eelan,e punkt 7 r'dhendacla 160,000.- EEK r,6rra
M. Klementsor': Peasekretiiri er saa ilma palgata jatta.
Kiviselg: Ettepanek r'6tta eelarr,e vastu defitsiidiga.



E. Laur: Liidupiiev peaks usaldama leger,luhtkonda" et see ei tee m6ttetuid
kulutusi.
Loonls: Kokkuhoiu reshiimrs on ettepanek vahendile puudusel mitte korraldada
srigisel eraldi treeninglaagrit. kokkuhoid kuni 70,000.- EEK.
M. Killing : proiektis kollasega miirgistatud read oleksid mitleprioriteetsed.
A Kiviselg: Vdib suurendada eelan es ka tulude poolt. et oleks motivatsiooni
tulude nimel tood teha.
E. Laur: See tkitab kiusatuse kdik eelarvesse kirjutatud summad iira kulutada.
M Killing: Tegerjuhtkonnal anda pidevalt aru kuludest.la karistada kui on

ulekulu.
N4. Vahuri: Panna hooletusele. kas eelarve r'61ta vastu.
Hiiilelatakse ettepanekut: Kas r'6tta l'astu eelane ES[, peasekretari poolt esitalud
kuiul.

Poolt * l9 volinikku
Vastu * I volinik
Erapooleturd - I volinik
Seega eelarve on laslu r,6etud
Eelan,e on toodud Lisas 2.

5. Paevaliorra punkt - Aaslamaksude kinnilamure

J. Vaiksaar : ettepanek.iatta maksud eelmrse aastaga samale tasemele,
Hiiiiletatakse ettepanekut tAlta klubide aastamaksud 2002. aastaga samale

tasemele.
Poolt '. 21 volinikku
Vastu - ei ole
Erapooleturd - ei ole

(;. Paevakorra punkt - Jooksvad kusimused

H.-H. Artma: Aslun kohtunike zhrini esimehe liohalt tagasr. Kui juhalus arutab uue
kohtunike zhuni esinrehe valinust siis palun ka mind kindlasti kohale kutsuda. Miks
EKV karikas er ole-iOudnud SK "Pantu" kiitte.
E. Laur. See viimane kusimus ei kuulu ESL Liidupiieva piidelusse.
H.-H. Artrna. Loodan" et probleern leiab sirski lahenduse.
Vahuri: Eltepanek muuta kaasalastada ESL p6hikirja1a muutaiuhalus 6 kuni B

liikmeliseks.
Hdtiletatalise ettepa:rekut - Volitada Marian Vahurit etle valmislama uue pOhikiqa
projekt nrng esitada ettepanekud kinnitamiseks jirgmisel ESL Liidupaeval.
Poolt - 20 riolinikku
Vastu - ei ole
Erapooletuid - ei ole
J. Vaiksaar: 2002. aasta eelan,es oh punkt Eesti Spordi Keskliidu liikmemaks. Sellisl
organisatsiooni enam ei ole.
J. Tults: Vajtr on viilia kuulutada aiakirianduses stipendiumid- Tuleks leida aeg. et
teha Raigastveres sOudel Oistlus.
J. Vaiksaar: Kohtunike zhurii esrmehe r,alimise statulrl.

E. Laur: Volitada tuhatust tegelema sel1e kusimusega.
Hitiletatakse ettepanekut - I(as r,olitada ESL tuhatust r,alima uut Kohtunike Zhiirii
Esimeest.



Poolt - 19 r'olinikku
Vastu - ei ole
Erapooletuid - ei ole

E. [-aur: Kuulutan Lridupiieva 16

LOpp kell 19.44

Protokollis Reet Palm gf+--


