
Eesti S0udeliidu Erakorraline Liidupiiev 13. Detsember 2003.

Pirnu 13. Detsember 2003
Algus: 12.15
L6pp: 13.00

Liidupieva alguseks oli oma volitused esitanud 21. Liidu liikmete poolt volitatud
volinikku. Puudus 1 volitatud volinik. Koosolekul viibis 7 ktrlalist.

Koosoleku juhataja: Robert Niirska
Protokollija. Ruth Vaar
Koosoleku juhataja ja protokollija valimise poolt hiiiiletas 20 voliniku, vastu 1 volinik.

Piievakord:
1. Presidendi valimine
2. Uue pdhikirja vastuvdtmine

Esimene pflevakorrapunkt - Presidendi valimine

Juhatuse poolt esitati presidendi kandidaadiks Rein Kilk.

Rein Kilk andis oma n6usoleku kandidatuuri iilesseadmiseks.

FIr. H -H. Artma ktisimused kandidaadile:
a. Kas kuulute m6ne teise spordialaliidu juhatusse?
b. Kuidas suhtute Papiniidu sadama rajamise plaanidesse?

Hr. R. Kilk:
a. Olen seotud teiste spordiklubidega ainult sponsorlepingute kaudu.
b. Ei kiida m6tet heaks. Piirnu j6e akvatoorium on praktiliselt ainuke

rahwsvahelistele nduetele vastav s6udmise labiviimise koht Eestis, sellepiirast
tuleb see seada oma prioriteedilt kaubaveost k6rgemale. Kaupa saab ka mujalt
sisse ja viilj a vedada.

FIr. A. Kiviselg ktsimus kandidaadile.
Kui pikaks aj aks peate te v6imalikuks ennast Eesti S6udeliiduga siduda.

Hr. R Kilk:
Hindan perioodi pikkuseks viihemalt tiks Olumpiatstikkel. See aeg peaks olema piisav
baasi rajamiseks ja oliimpiamedali saalutamiseks.

llr. H.-H. Artma kommenraar:
SK "Piirnu" toetab 100% meie uut presidendi kanditaati. Teil tuleb juhatus korralikult
to6le panna.

Juhataja kr.isimus volinikele: Kas korraldada salajane v6i lahtine haaletus.
Volinikud hiiiletavad lahtise hiiiiletuse poolt: poolt 21 volinikku, vastu ja erapooletuid
ei ole.



Healetatakse peevakorrapunlcti Rein Kilgi valimisest Eesti Sbudeliidu presidendi
kohale.
Poolt 21 volinikku, vastu 0 ja erapooletuid 0.

Seega valiti Rein Kilk Eesti Sdudeliidu presidendiks.

Seega on presidendi lisandumisega Eesti Sdudeliidu uue juhatuse koosseis:
Rein Kilk, i k 35303082738
Tarmo K6uts, ik 353112702'17
Tdnu Endrekson, i.k. 37906114216
Marian Vahuri, i k 36804150219
Mihkel Klementsov, i.k. 363 1 1290238
Robert Niirska" i k. 3 48092127 13

Ants Kiviselg, i k 3550713023 1

Reet Palm, i.k. 45909144238
Peeter-Aleksander Hallik, i k 37005020219
Tanel Kliimann, i.k. 36803162738
Aarne Graumann, i.k. 35805196014

Teine piievakorrapunkt - uue p6hikirja vastuvStmine

Hr. J. Tults miirkus: Laialisaadetud projektist on ekslikult viilj a jaiinud punkt 2.3.5.,
mis v6eti vastu eelmisel p6hikirja muutmisel.

Ettepanek s5testada uus juhatuse liikmete arv.

Reet Palm ettepanek: 5 liiget on liiga vZihe. Siis peame olemasoleva juhatuse laiali
saatma ja valima uue juhatuse. Enne Oliimpiat ei ole see 6ige. Teen ettepaneku jatta
konkreetne juhatuse liikmete arv lahtiseks. Kiill aga vSiks olla maarang, et
minimaalne juhatuse liikmete arv on 5.

F{r. H.-H. Artma kommentaar: Toetan Pr. Palm ettepanek-ut. Momendi juhatus peaks
todtama kuni 2005 . aasta Jaanuarini. Samas v6iks olla maaratud ka juhatuse liikmete
maksimaalne arv - kuni 11liiget.

Jaan Tults kommentaar: Peame jatma v6imaluse uuel presidendil tuua juhatusse uusi
liikmeid, seega toetan ettepanekut jatta juhatuse liikmete iilempiir lahtiseks.

Robert Niirska ettepanekud:

1. Punk 3.12. sonastada jiirgnevalt: "Isikul, kelle liikmelisus Liidus on
l6ppenud, ei ole digusi Liidu varale".

2. punkt 4.2.lisada alampunkt 6 jirgnevas s6nastuses: ',Liidust
lahkumisel likvideerima vdlgnewsed Liidu ees."

3. punkt 6.4. s6nastada jiirgnevalt: "Volirrike koosoleku kutsub kokla]
juhatus. Juhatus peab volinike koosoleku kokku kutsuma ieaduses vdi
p6hikirjas ettenahtud juhtudel ja korras, kuid mitte harvemini kui kord
aastas. "



punkt 7.5. s6nastada jargnevall. "7 .5. Piirast v6lausaldajate kSigi
n6uete rahuldamist ja vara deponeerimist lliheb Liidu vara jagamisele

Liidu liikmete vahel."
punkt 7.6. asendada s6na "kiminaalseadustik" s6naga
"karistusseadustik".

Hr. H.-H. Artma: Ettepank hiiiiletada iga muudatus ettepaneku punkt eraldi: poott 21

volinikku , erapooletuid ja vastu ei ole.

Haaletatakse muudatus ettepanekuid.

Reet Palmi muudatus punkti 6. 14.

Poolt - 21 volinikku, erapooletuid 0 volinikku, vastu - 0 volinikku.

Robert Niirska ettepanek punkt 3.12.
Poolt - 21 volinikku, erapooletuid 0 volinikku, vastu - 0 volinikku.

Robert Niirska ettepanek pulkt 4.2.
Poolt - 21 volinikku, erapooletuid - 0 volinikku, vastu 0 volinikku.

Robert Niirska ettepanek punkt 6.4.
Poolt - 21 volinikku, erapooletuid - 0 volinikku, vastu - 0 volinikku.

Robert N2irska ettepanek punkt 7.5.

Poolt - 21 volinikku, erapooletuid - 0 volinikku, vastu - 0 volinikku.

Robert Niirska ettepanek punkt 7.6.
Poolt - 21 volinikku, erapooletuid - 0 volinikku, vastu - 0 volinikku.

Koosoleku juhataja paneb hiiiletusele ettepaneku p6hikiri muudetud kujul vastu v6tta:
Poolt - 21 volinikku, erapooletuid 0 volinikku, vastu - 0 volinikku.

Hr. H.-H. Arlma ettepanek: Leida keeleline toimetaja kes pdhikirja keelelise kuid
mitte sisulise osa ole vaatab.

Hr. R. Niirska kommentaar: 6ige markus

Koosoleku Juhataja Robert Niirska.

Koosoleku protokollij a Ruth Vaar:

4.

5.


