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EESTI SoUDELIIT

EESTI sOUDELTTDU LIIDUpABv.I xoosoLEKU PRoroKoLL

TU Vana kohvik, Tartu 25. veebruar 2006

Algus kell 13.00, l6pp keil 16.30

Vastavalt pdhikirjale moodustasid Liidup2ieva Liidu liikmete poolt ja nende seast valitud
volinikud jiirgmiselt :

SK "Energia" - 4 volinikku: Sergei G1u5ko, Valeri Osmakesku, Ivan Madtakov
Piirnu"Kalev" - 4 volinikku: Matti Killing, Reet Palrq UM Luto5kin, Roman Luto5kin
SK' Piimu" - 4 volinikku: Arvo Loorits, Martin Absalorq Tdnu Endreksog Artur Maier
SAK Tartu - 4 volinikku: Jaan Vaiksaar, Argo Normak, Inclrek Salk, Priit Purge.

\,. Viljandi SK - 2 volinikku: Ruth Vaar, Karin Neerot
Tallinna SK - 2 volinikku: Jaan Tults, Robert V51i

TU AK SK -2 volinikku: Ulo fO6, Raul Riimson

Koosolekul osaies 21 hiiiile6iguslikku volinikku 22 v6imalikust.
Koosolekul viibisid: Rein Kilk - sdudeliidu president, Ants Kiviselg - juhatuse liige

Jaan Tults - S6udeliidu peasekretiir, tegi ettepaneku koosoleku juhatajaks valida Robert Viili,
protokollijaks Jaan Vaiksaar, mandaatkomisjoni liikmeks Priit Purge.

OTSUSTATI:
Poolt: 21 vastu:O erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja Robert Viili tegi ettepaneku kinnitada Eesti SSudeliidu iildkoosoleku
piievakord.
OTSUSTATI:

Poolt: 21 vastu:O erapooletuid: 0

\-- PAEvAKoRD
1. Ulevaade aruandeperioodist ja kokkuv6te 2005.a. hooajast.
2. 2005.a. Tulude-kulude aruanne
3. Revisjonikomisjoni aruanne.
4. 2006.a.ESL tegewse pdhisuundade kinnitamine
5. 2006.a. aasta-ja sisseastumismaksude ja osav6tumaksude kinrritamine.
6. 2006.a. Eelarve kinnitamine.
7. Jooksvaidkiisimusi.

1. Ulevaade aruandeperioodist ja kokkuvdte 2005.a. hooajast.
Ulevaate Eesti Sdudeliidu 2005.a. tegerusest esitas president Rein Kilk kolme kokkuvdtva
lausega andes m66dunud hooajale positiivse hinnangu.

ETTEPANEK:
1.1 Kiita heaks 2005.a. hooaeg.
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OTSUSTATI:
Poolt: 2l vastu:O erapooletuid: 0

2. Eesti Sdudeliidu 2005.a. Tulude-kulude aruanne.

Jaan Tults - esitas aruand e 2005. a. majandustegeruse kohta tulud-kulud vormis. Sportlikult

edukas ilasta oli p6hjuseks paljudele eelarvelistele iilekuludele ning planeerimata

viiljaminekutele. Uletaiud on mitmeid eelarvelisi planeeringuid - suuremad neid kevadine

ettevalrnistuslaager 16unas, Sampo Cup.

Kiisimused ettekandjale:
T6nu Endrekson - MM ja sellele eelnenud laagri kulude kohta Gifu.

S6udeliidu koduleht - aruandes kajastuvad kulud ESL kodulehele summas 18000 k ja seda

toimetava Vahur Mdele makstavate stipendiumite i 1565 kr. osas. Kiisimusele vastust ei saadud

ning vastuse andmine vajab tiiiendavat uurimist.

ETTEPANEK:
Kinnitada tulude-kulude aruame.
OTSUSTATI:
Poolt: 21 vastu: 0 eraPooletuid:0

Eesti S6udeliidu 2005 aasta tulude kulude aruanne on lisa nr.1

3. Revisjonikomisjoni aruarne.
J. Vaiksaar /revisjonkomisjoni esimees/ esitas aruande revisjoni tulemustest. Miirks6nadeks

pdhivarad, lepingud, ASOK.
Eesti Soudeliidu revisjonkomisjoni aruame tervikuna 2005 aasta kohta on toodud lisas nr.2

Kiisimused lisaks ettekandele:

Priit Purge: tundis huvi Eesti S6udeliidu biirookulude sotsiaalmaksu osas.

Ants Kiviselg: tundis muret v6imalike lisamaksude osas millised puudutavad firmasoodustusi

(ktitusekaardi kasutamine). Anda hinnang ASOK'i ja s6udeliidu funktsioniiiiri vdimalikule

huvide konfliktile.
Matti Killing: pareeris v6imalikud siiiidistused huvide konfliktide kohta tema firmade poolt

osutatavate teenuste odawsele viidates. Kohapeal jaeti hinnang andmata kuna puudus

adekvaatne info vastavate teenuste turuhindadest.

ETTEPANEK: Anda juhatusele puuduste likvideerimiseks aega kaks koosolekut v6ttes aluseks

revisjonikomisjoni aruande.
OTSUSTATI: Kiita heaks revisjonkomisjoni aruanne.

Poolt: 21 vastu: 0 erapooletuid:0

4. 2006.a.ESL tegeruse pdhisuundade kinnitamine

Arengusuundadest andis iilevaate sSudeliidu president Rein Kilk tuues esile olulisemad:

' 
-Baaside 

arendamine - Narvas valmis (kultuuriministeeriumi toetus I miljon krooni), TU
AK SK s6udebaas vaknib kdesoleval aastal 1. juuniks (Riho Illak on lubanu), eesmiirkideks

Viljandi (koht olemas), Piimu ,Jtulev" , SK ,,Piirnu'(maakiisimused) ja SAK ,,Tartu"-
. Suurendada harrastajate anu 2 korda.
. Parem rahastamine
. Organisatsiooniline iilesehitus- treenerite vaheline koost66 juba praegu hea. Temaatilised

ktsimused otse presidendile.
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':/ . Kaasata voistluste kajastamisse televisioon. Kodustel v6istlustel telepildi tegemise
7 kogemus olemas. Kaasata MK etappidele ja MM le.

r JAtkatasprindietappidega.
. SSudekanal valrnib Tartusse 6 aaslaga.

Oponeerisid:
Arvo Loorits: Seis sdudebaasidega ei ole kunagi olnud nii halb. SK,,Piirnu* tegelus iihvardab

praegustes hoonetes loppeda omandivaidluse t6ttu. Olukord on tekkinud eelk6ige

pealispinnalisest suhtumisest poliitiliste siindmuste kujundamisel. Lubas kaaluda ioobumist

ametist. Motivatsiooni puudusel loobub v6istlusradade paigaldamisest. Mtiddalaskmiseks pidas

s6udeliidu poolse toetustaotlus puudumise Piirnu linnale asendusmaa saamiseks SK,,Prirnule".
Rein Kilk- SK ,"Piirnu" saab uue baasi 2 aasta jooksul
Jaan Vaiksam: S6udeliidu tegerus Tartus sdudekanali propageerimisel on andnud viihikiiigu
SAK ,,Tartu" baasi (Tartu linna sbudebaas) arendamisele. S6udeliit on andnud kanali

ehitamiseks vzilja veksli Tartu sdudjate koondumisest projekteeritava kanali piirkonda. Sellele

tuginedes on Tartu Linn loobunud senise sSudebaasi arenduskavadest. Seda imelikum on
sdudeliidupoolne toetus TU sdudebaasi ehitamisel Emajde iiiirde paarsada meetrit allavoolu SAK

\* ,,Tartu" s6udebaasist. S6udebaasid vabariigis arenevad mitte tiinu sdudeliidu teger,usele vaid

vaatamata sellele.
Tundis huvi projekti ,,Sdudmise algdpetuseks vajalike paatide tootmine" kiiekiiigust.
Robert Viili: Tallinnas Miirmikul on ideaalne olukord kanali tekitamiseks. Kaks s6udekanalit on

Eestile ilmselt p4iu ja sellega seoses palus mitte kasutada s6na ,,s6udekana1" Miirmiku
karj iiiiriga seoses.

ETTEPANEK:
Kinnitada 2006.a. ESL tegewse pdhisuunad.
OTSUSTATI: Kinnitada 2006.a. ESL tegevuse pohisuunad

HiiEletus:
Poolt: 21 vastu: 0 erapooletuid: 0

5. 2006.a. aasta-ja sisseastumismaksude ja osav6tumaksude kinnitamine.

Ettepanek jatta aasta-ja sisseastumismaksude ja osavdtumaksud eelrnise aasta tasemele.

OTSUSTATI:
Aastamaksud: Suur klubi 800.00 tile 60 liikme, volinike koosolekul 4

\- volinikku
Viiike klubi 400.00 alla 60 liikme volinike koosolekul 2

volinikku.
Sisseastumismaksud:

Suur klubi - 800.00
Vziike klubi 400.00

Osavdtumaksud Vabariiklikel v6istlustel:
Noored- 30.00
Tiiiskasvanud- 50.00

ETTEPANEK:
Kinnitada ESL 2006.a. aasta-ja sisseastumismaksud ja osav6tumaksud.
OTSUSTATI:
Poolt:21 v4ptu: 0 erapooletuid:0,)



Siinkohal koosolek katkes ja jiitkus k6rvalruumis avariipinnal.

6. 2006.a. Eelarve kinnitamine.
Eesti Sdudeliidu 2006 a. eelarvest tegi s6udeliidu peasekretiir .

Arutlusel olid eelarve prioriteedid juhuks kui ei saada piisavalt sponsortoetust. Suurimad toetajad

hetkel: Kuursaal, Port Artur. Kokku toetusi planeeritud 1,4 miljonit. Sprindi korralduseks

planeerida 0,5 miljonit kr.
Kiisimused:
Jaan Vaiksaar: 50. Eesti Kaheksapaatide Siigisregatt vajaks vii?irilist korraldamist ja kajastamist

eelarves.
Robert V?ili: Kohtunike iihtse vormi soetamine, koolituskulude katmine, telepildi toimetamine

vSistlustel.
Ettepanekud: Kohtuniku vormi ostavad huvifised ise; Kohtunike koolitus konaldada kohapeal

jooksvalt eraldi eelarvelisi kulutusi mitte planeerida, jiitkata telepildi tootmist'

Eesti Sdudeliidu 2006 a. eelarve on toodud tervikuna lisas nr.3-

ETTEPANEK:
Kinnitada ESL 2006.a. eelawe.
OTSUSTATI:
Poolt:20 vastu: 1 eraPooletuid:0

7 . Jooksvaid ktisimusi.
Vaadata iile alakomisjonide tegews ja kodukona projektid.

Ants Kiviselg informeeris KaitsejSudude spordiriihma loomisest. Kandideerimiseks vajalik

etteteatamise periood 8-i 1 kuud. SSudjatele sobilik kutseaeg oktoober. Pidas vajalikuks teostada

sdudjate juures fu ndamentaaluuringuid.
Priit- Purge t6statas s6udjat" -Jditriit ilit" uuringute probleemi TU juures. Eelmise aastal

sportlastelt v6etud analiiiisid siiani tegemata' Vajalik oleks 30 000 krooni'
T6nu Endrekson pidas vajalikuks informeerida eliitsdudjaid eelarveliste vahendite kulumisest

aasta jooksul hoidmaks iira pingeid rahastamisel.

Sdudeliidu iildkoosoleku jooksvate kiisimuste arutelu jiitkus vabas vormis TU ,,Vana Kohviku*
poolt pakutavas i6unalauas..\
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.; Robert Viili
Liidupiieva juhataja

Jaan Vaiksaar
Protokollija


