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MTÜ EESTI SÕUDELIIT 
2013 LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

  

       

Liidupäeva toimumise aeg: 08.veebruar 2013, Algus kell 16.00, lõpp kell 19.20 

Liidupäeva toimumise koht: Viljandi, Ranna pst 6, Just Rest hostel 

Liidupäeval olid esindatud 8 (kaheksa) Sõudeliidu liiget, seega oli kohal otsustusvõimeline 
kvoorum. 

Lisa 1. Liikmete esindajate volitused. 

Lisa 2. Liidupäeva registreerimisleht 
 

Liidupäeva avab peasekretär Jaan Tults ja teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Robert Väli.  
Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält;  
OTSUS: Koosoleku juhatajaks valida Robert Väli 

Jaan Tults teeb ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Jane Kalda.  

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: koosoleku protokollijaks valida Jane Kalda. 

Koosoleku juhataja: ettepanek kinnitada Eesti Sõudeliidu üldkoosoleku päevakord vastavuses 

juhatuse poolt välja saadetud Liidupäeva kutsega. 
 

Jaan Vaiksaar: ettepanek lisada päevakorda põhikirja muudatus- selgitab vajadust muuta põhikirja 
punkti 6.2.  

 

Koosoleku juhataja: ettepanek kinnitada koosoleku hääletamiskord – isikute valimine salajane, muud 

avalikud. 

 

Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält; 
OTSUS: kinnitada Liidupäeva hääletamiskord vastavalt ettepanekule. 
 

Koosoleku juhataja: ettepanek kinnitada Liidupäeva päevakord alljärgnevalt: 
 

1. Põhikirja muudatus. 
2. 2012.a. tegevusaruanne. 

3. 2012.a. tegevuse finantsaruanne 

4. Revisjonikomisjoni ettekanne 

5. 2013.a. tegevuse põhisuundade kinnitamine 

6. 2013.a. klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine 

7. 2013.a.eelarve kinnitamine 

8. Eesti Sõudeliidu presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine 

 

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält; 
OTSUS: kinnitada Liidupäeva päevakord vastavalt varasemalt väljakuulutatule ning lisaks 

esimese pärvakorrapunktina- põhikirja muudatus.   

1. PÄEVAKORRAPUNKT: Eesti Sõudeliidu põhikirja muutmine. 
 

Jaan Vaiksaar: teeb ettepaneku muuta põhikirja punkti 6.2, - põhimõte, et volitatud isiki ei pea olema 

liikmeskonna hulgast ning kinnitatud juhatuse otsusega. 
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Koosoleku juhataja: teeb ettepaneku muuta põhikirja puntkti 6.2 esimese lause „Liikmed valivad oma 

juhtorgani otsusega oma liikmeskonna hulgast esindajad, kes esindavad liiget Liidupäeval“ sõnastust 
alljärgnevalt: 
 

6.2.        Liige osaleb Liidupäeval oma seadusliku esindaja kaudu või esindaja kaudu kellele on antud 
kirjalik volikiri. 

 

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: muuta põhikirja punkti 6.2 esimest lause. 

 

 

2.  PÄEVAKORRAPUNKT: 2012. aasta tegevuse aruanne.  
 

Rein Kilk teeb kokkuvõtte 2012 aasta tegevustest.  

 Kõige olulisem oli 2012. aastal OM, vastakad tunded. Meie esinduspaat liikus FISA 

regattidel ühtlaselt hästi, paraku jäi saamata oodatud olümpiamedal. Samas on see läbi aegade 
suurtes paatkondades teine tulemus. Vaatamata sellele valiti Sõudeliit eelneval aastal kolme 
kõige edukama alaliidu hulka ja suur osa kindlasti selles oli OM 4. koht. 

 Teiseks tekkis sel aastal esialgu hirm, et kas meil on neljapaadile vääriline järelkasv. Noorte 
poiste EM võit leevendas tärkavat muret järelkasvu pärast. 

 Kolmas märgiline samm oli kahtlemata Kaisa Pajusalu esimene täiskasvanute tiitlivõistluste 
medal.  

Seoses eelnevaga tänab nende saavutuste eest paatkondade treenereid Reet Palmi, Ulvi 
Lutoškinit ja Matti Killingut.  

 2012. aasta oli ka märgilise tähendusega meie nö materiaalse baasi osas, mil Eestis alustati 

reaalseid ehitustöid rahvusvahelise sõudekanali rajamiseks. Meie eesmärgiks on järgmise 10 
aasta jooksul tuua Eestisse rahvusvahelised tiitlivõistlused. 

 

Peasekretär Jaan Tults täiendab omalt poolt: 

 Sõudeliidu juhatus on jätkanud väga konstruktiivset ja osavõtlikku tegevust. Igal aastal on 
toimunud 4-5 koosolekut. Eriti tahaks esile tõsta Rein Kilki, kelle kaasabil ja ka koostöös 
EOK-ga suutisme 10. aasta jooksul eelarve kümnekordistada. Aktiivsed on olnud kõik 
juhatuse liikmed vaatamata sellele, et vahepeal on tulnud tählepanu juhtida, et nad ei ole 

klubide esindajad juhatuses, vaid kui juhatuse häälekandjad.  
 Igal aastal oleme me kinnitanud tegevussuunad. Kuni 2010. aastani suutsime need 

tegevussuunad ka enamjaolt täita, siis 2010 hooaeg oli esimene, kus me eesmärke täita ei 
suutnud. Samuti ei ole me suutnud täita eesmärki, suurendada noorte harrastajate arvu. 

 Büroo poolt vaadatuna, klubide abistamine rohujuure tasandil on jäänud tahaplaanile ning kui 
vaatada eelarvet, siis kogu aur suures osas kulub olümpiaettevalmistusele. Aastate jooksul on 
üritatud korraldada rahvaspordi jms üritusi, kuid need ei ole kandepinda leidnud. Erandiks 
siin on võistlused ergomeetritel, möödunud aastal ka Muinastulede üritus. 

 Juhatuse liikmetest tõstaks eriti esile Robert Väli, kes on hästi aktiivselt teinud ka sisulist 
tööd. Siis veel Peeter Mardna, Mihkel Klemetsov, Kaspar Taimsoo, Reet Palm, Toomas 
Rapp. 

 Tulevikku vaadatuna peaks üks punkt olema Tartu Ülikooli sõudmine. Täna võib öelda, et 
Tartu Ülikooli kõige edukam spordiala on sõudmine. 

 Me oleme võib öelda käest ära lasknud noorte ettevalmistuse  osas ujuvate alade ja Audentese 
võimalused.  
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 Ülikooli klubi osas tuleb eraldi välja tuua seda tüdrukut, kes Šveitsist organiseeris kasutatud 
paate. Hea vabatahtlikkuse näide. 
 

Küsimused, vastused ja kommentaarid: 

 

R. Kilk täiendab, et selle tubli tüdruku nimi on Heidi Tubli. 
 

Jaan Vaiksaar: kas sõudeliidu juhtkond ei võiks ise sarnaselt leida võimalusi organiseerida kasutatud 
paate? 

Jaan Tults: sõudeliidu juhtkond on tegelenud vastupidise tegevusega andes paate arengumaadele. 
 

Rein Kilk: sõudeliit toetas seda algatust andes kasutada paadiveoks oma bussi ning mina isiklikult 
teotasin seda rahaliselt aga selliselt minna Euroopast paate kokku korjama, see jätab meist natuke 
vale mulje. Pigem me võiksime pakkuda, kui meil midagi üle on, ma isiklikult alaliidu tasemel selles 

heameelega ei osaleks. 

 

Peeter Mardna: pean siinkohal presidendiga nõustuma, et see ei ole sünnis minna kuskilt kasutatud  

paate paluma. Pigem me peame ise näitama initsatiivi sõudmise endendamisel ja toetamisel. 
 

Jaan Vaiksaar:  me iga aasta tegevussuundades kinnitame eesmärgiks arendada noortesporti aga 
samas me ei ole leidnud võimalust, kuidas saaks uuendada paate, millel neid noori sõudma õpetada. 
 

Jaan Tults: me kuulutasime välja programmi- Filippi õppepaatide ostmise aga sõudeliit ei suutnud 
panna sinna lubatud oma osa ning see ettevõtmine katki jäi. 
 

Argo Normak: märgib, et võistluste korralduslik tase on kõvasti viimaste aastate jooksul paranenud. 
Siinkohal tuleb tänana kõiki neid inimesi klubides, kes sellele on kaasa aidanud ja kes võistlust läbi 
viivad. Samuti neid inimesi, kes kohtunikena tegutsevad.  

Veteranide tegevuse kordineerimine väga hästi pole läinud. Tegelik pilt on selline, et veteranid küll 
tahavad sporti teha aga organiseerumisest ei taha midagi kuulda. Siiski võib täheldada mõningaid 
edusamme. Sportliku tegevust võib hinndata väga heaks aga administratiivset poolt nõrgaks. 
 

Rein Kilk: hindab 2012. aasta tegevust heaks. 

 

Koosoleku juhataja: Rohkem küsimusi pole. Teen ettepaneku kinnitada 2012. aasta tegevuse aruanne  

ning hinnata tegevus heaks. 

 

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Võtta teadmiseks presidendi esitatud seisukohad ja hinnata 2012.aasta tegevust heaks.  

 

3. PÄEVAKORRAPUNKT: 2012. a tegevuse finantsaruanne – Lisa 3. 

 

Jaan Tults annab ülevaate 2012 aasta finantsidest – Lisa 3.  

Enne finantsaruande kinnitamist kuulatakse ära revisjonikomisjoni ettekanne.  
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4. PÄEVAKORRAPUNKT: Revisjonikomisjoni ettekanne –Lisa 4 

Revisjonikomisjon esitab kokkuvõtte 2012. a tegevusest. Märgitakse, et varasemaid ettepanekuid on 
arvestatud vaid osaliselt, väikevarade arvestus senini puudulik. 

Koosoleku juhataja: Teen ettepaneku kinnitada Revisjonikomisjoni aruanne Sõudeliidu tegevusest 

2012. aastal Revisjonikomisjoni esimehe poolt esitatud kujul. 

  

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Kinnitada Revisjonikomisjoni aruanne.  

 

Koosoleku juhataja: teeb ettepaneku kinnitada 2012. a tegevuse finantsaruanne peasekretäri poolt 
esitatud kujul.  

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Kinnitada 2012.aasta finantsaruanne Liidupäevale esitatud kujul. 

 

5. PÄEVAKORRAPUNKT: 2013. aasta Sõudeliidu tegevuse põhisuundade kinnitamine 

Peasekretär esitab omapoolsed ettepanekud, osalejate poolt lisatakse veel teemasid, mis võiksid olla 
2013. aasta põhisuundadeks. 
 

Koosoleku juhataja: teen ettepaneku kinnitada Sõudeliidu 2013. aasta  põhisuunad vastavalt 
peasekretäri ja osalejate ettepanekutele alljäernevalt:  
 

1) Sõudeliidu Arengukava 2013-2020 koostamine; 

2) Võita medalid rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt ( EM - ,MM  ja , Universiaad). 

3) Eesti sõudekeskuste materiaalse baasi arendamisele kaasaaitamine; 

4) Taotleda EOK –lt ja Haridusministeeriumilt ja Kultuurkapitalilt  võimalust noorte ettevalmistuskeskuse 
taaskäivitamist koos talendiotsimisprogrammiga. 
5) FISA treenerite konverentsi korraldamine Tallinnas; 

6) Noorsõudjate ja klubide arvu suurendamine. 

7) Üüliõpilasspordi, erit Tartu Ülikooli sõudmise  jätkusuutlik arendamine; 
8) Tallinna potensiaali realiseerimin;                                    

9) Noorte treenerite arengu motiveerimine; 

10)Propageerida lihtsamate ja odavamate nn. õppepaatide ja rannikusõudmispaatide kasutamist; 
11) Invasõudmise võimaluste teavitustöö; 
 

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Kinnitada Sõudeliidu 2013.aasta tegevussuunad. 

 

6. PÄEVAKORRAPUNKT: 2013. aasta sõudeliidu liikmemaksu suuruse kinnitamine. 
Jaan Tults teeb ettepaneku kinnitada 2013. a liikmemaksuks 60€ aastas. 
 

Koosoleku juhataja: teen ettepaneku kinnitada sõudeliidu liikmemaksuks 60.- eurot aastas 

 

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Sõudeliidu liikme aastamaks 2013.aastal on 60.- (kuuskümmend) eurot 
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7. PÄEVAKORRAPUNKT: 2013. a eelarve – Lisa 5. 

Jaan Tults tutvustab Sõudeliitu 2013. aasta eelarvet. Juhatus on võtnud vastu negatiivse eelarve, 
puudujäägiga summas 13 971 eurot.  

 

Koosoleku juhataja: teen ettepaneku kinnitada 2013. eelarve peasekretäri poolt esitatud kujul. 

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: Kinnitada Sõudeliidu 2013.aasta eelarve Liidupäevale esitatud kujul. 

 

8. PÄEVAKORRAPUNKT: Eesti Sõudeliidu presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine 
 

Koosoleku juhataja: kas on ettepanekuid juhatuse liikmete arvu osas? 

J. Vaiksaar: teen ettepaneku, et juhatus jätkaks 10-liikmelisena. 

 

Hääletamise tulemus: Poolt 6 (kuus) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: valitav juhatus on 10-liikmeline. 

 

Koosoleku juhataja: teen ettepaneku häältelugejateks määrata Jane Kalda,  Jaan Vaiksaar ja Jaan 
Tults. 

Hääletamise tulemus: Poolt 8 (kaheksa) häält, vastu 0 häält. 
OTSUS: kinnitada hääletlugejateks Jane Kalda, Jaan Vaiksaar ja Jaan Tults. 

 

Jaan Tults teeb ettepaneku, et juhatus jätkaks samas koosseisus, sh presidendina Rein Kilk ja 
asepresidentidena Mihkel Klmentsov ja Tanel Kliiman. 

Argo Normak taandab ennast juhatuse liikme kandidaaadina, esitab juhatuse liikme kandidaadiks 

Indrek Salk’i. 

Jaan Vaiksaar: teen ettepaneku, et revisjonikomisjoni jätkaks samas koosseisus. 

Toomas Rapp: teen ettepaneku lisada revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Roy Vaimandi. 

Volitatud esindajatele jagatakse kätte hääletussedelid alljärgnevalt: 

 

Juhatus: 

Robert Väli     poolt  vastu 

Mihkel Klementsov- asepresident  poolt  vastu 

Reet Palm     poolt  vastu 

Tanel Kliiman- asepresident    poolt  vastu     

Rein Kilk - president     poolt  vastu 

Andrei Šilin      poolt  vastu 

Toomas Rapp      poolt  vastu 

Kaspar Taimsoo     poolt  vastu 

Peeter Mardna     poolt  vastu 

Indrek Salk      poolt  vastu 
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Revisjonikomisjon: 

Jaan Vaiksaar     poolt  vastu 

Ruth Vaar     poolt  vastu 

Krista Kungla     poolt  vastu 

Roy Vaimand     poolt  vastu 

 

 
Presidendikandidaat Rein Kilk tutvustab oma eesmärke järgnevaks perioodiks: 

 Esiteks on meil tõsine ülesanne koostada Eesti Sõudeliidu argengukava ja minu nägemuse 
kohaselt võiks see olla koostatud 10. aastaks 2013-2023.  See on uue juhatuse lähikuude 
ülesanne. Kui vaadata tagasi eelmisele arengukavale, siis eesmärgid sportlikkus mõttes on 
täidetud kuhjaga. Samuti spordibaaside ning Aidu osas oleme me olnud seatud eesmärkidest 
sammu võrra ees. Tänaseks on Eesti sõudmine Eesi avalikkuse teadvusesse kinnistunud  ja 

seda tuleb heas mõttes ära kasutada. 
 Üheks eesmärgiks peaks olemagi nö talendiotsingu süsteem. Ma näen, et siin võiks või peaks 

olema võimalik teha koostööd Jüri Jaansoniga. Kasutada ära tema nime, sest see on inimeste 
teadvuses. Peaksime üle Eesti üles leidma need noored, kes on valmis pühenduma 
sõudmisele. Tõenäosus ühe sportlase kohta, kes treenib võita, medal on spordialadest Eestis 

sõudmises kõige suurem. Meil on olemas väga head, kvalifitseeritud treenerid, mis on ka 

üheks argumendiks sportlaste tippu viimisel. 
 Klubi tasandil on vajalik igal klubil vaadata üle ka oma arengukavad, et siis meie saaksime 

oma arengukava koostades klubide eesmärkidega arvestada. 
 Aidu keskuse arendamine ei tohiks olla taksituseks teiste sõudekeskuste arenemisel, eelkõige 

pean silmas Viljandi ja Pärnu võimalusi. Viljandis peaks olema sõudestaadioni 
väljaehitamine lähiaja teema, see ei tohiks kuidagi riivata ka sõudevõistluste korraldamist 
Pärnus. 

 Arengukavas peaks kindlasti ka tähelepanu pöörama rahvavõistlustele. Ning samuti peaks 

olema meie eesmärk leida võimalus õppepaatide tegemiseks ja sellest tulenevalt võistlussarja 
vms korraldamine. Sõudekandepinna laiendamiseks on see ülimalt vajalik. Tähelpanu tuleks 
pöörata ka veteranide sõudmisele. 

 Jätkama peaksime invasõudmisega, leidma selleks vahendeid erinevatest fondidest. See 

teema tuleb läbimõeldult kindlasti arengukavasse sisse kirjutada, eelmises arengukavas seda 
teemat puudutatud ei ole. 

 Üks võimalus sõudespordi arendamisel oleks näiteks tuua Eestisse mõni välistreener, kes siis 
nt Tartu Ülikoolis loeks loenguid ning samal ajal saaks anda edasi oma treenerikogemusi 

mõnes sõudeklubis. 
 Aidu kontekstis, peaksime juba praegu mõtlema sellele, kuidas tippvõistlusi võistlusi Eestisse 

tuua ning kuidas ja kas me oleksime valmis neid korraldama. Peame tutvustama Eestit kui 

potensiaalset tiitlivõistluste korraldajamaad järgneva kümnendi jooksul ja üheks sammuks 
sellel teel oleks FISA Coaches Conference’i korraldamine Tallinnas sellel sügisel. 

 Sõudmise propageerimisel on väga oliline ka TV ülekannete tegemine tiitlivõistlustest. 
Mihkel Klementsov reporterina on olnud väga asjatundlik. Loodame seda jätkata ning leida 
võimalused ka edaspidi sõudevõistlusi Eesti spordipublikuni tuua. Peaksime saama ETV 

ülekanded nii MM-lt kui ja ühelt MK etapilt. 
 Sportlik eesmärk ei saa olla loomulikult ei midagi muud kui olümpialt võita kuldmedal. 

Samuti võiksime talendiotsimise projektiga siduda ka kaheksapaadi moodustamise nii meeste 
kui naiste klassis. 
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Küsimused, vastused ja kommentaarid: 

 
Toomas Rapp: millised on Teie arvates prioriteetsemad teemad, millega peaksime esmajärjekorras tegelema, 
et saavutada seatud eesmärke? 

Rein Kilk: mina ei tooks hetkel siin välja kõige tähtsamat, tuleb kõikide asjadega üheaegselt tegeleda. Pärnu 
sõudeklubi pärast ma hetkel niiväga südant ei valuta, arvestades Jüri Jaansoni positsiooni ja samuti on klubi 

argeng  linna üks prioriteet.  

Toomas Rapp: neli aastane periood ees, mis peaks olema nelja aasta pärast kindlasti tehtud? 

Rein Kilk: noorte järelkasvuprojekti ja talentide otsingute programmi käimalükkamine ja läbiviimine on 
kahtlemata üks olulisim tahk sõudesspordi arengus. Samuti tuleb lähiajal leida võimalus soetamaks noortele 

õppepaadid.  

Argo Normak: talentide otsimise juures võik seda teha mitemetasandiliselt ja kindlasti peaks siin arvestama ka 

üliõpilaste ja ülikoolide võimalustega. 

Argo Normak: Kui te nüüd presidendina jätkate, siis peaksite olema ka ühiskondlikul tasemel võimeline seda 
tegema. Me peaksime olema kindlad, et äride restruktureerimine jätab Teile siiski ühiskonnas piisavalt hea 
positsiooni, et oleksite võimeline seda tööd jätkama. Sellest ei tohiks tekkida alale mingit tagasilööki. 

Rein Kilk:  Ma loodan, et ma saan hakkama. Ühiskondlikkuse mõte on väga hea mõte,  kutsuksin üles 
siinkohal meie sõudeaktiivi kaaluma võimalust osalema nt kohalike omavalitsuste töös, võimalused spordi- ja 

kuluturikomisjonides on päris suured. 

Priit Purge: Kuidas te näete alaliidu võimalusi  toetamaks U23 sõudmist? 

Rein Kilk: ma ei tooks siin eraldi alaliidu prioriteedina välja U19 või U23 toetamisvõimalusi, küll aga 
peaksime leidma võimalusi üliõpilaspordi arendamiseks.  
Samuti arengukavas tuleks mõelda sportlastele, kes lõpetavad karjääri, kuidas neid toetada ja kaasata. 

Argo Normak: seda kohustust ei saa me endale võtta, et neid pärast sõudjakärjääri peame ellu aitama. Me 
peame tagama selle, et sportlaskarjääri ajal ei toimukski elust äralõikamist. Argengukava  koostades tuleb olla 

ettevaalik, et mitte anda suuri lubadusi.  

Toomas Rapp: kas uuel perioodil võib loota, et juhatus kuuleb asju enne kui meedia teemat kajastab? 

Rein Kilk: läbirääkimistest Põhjakotkaga kirjutan raamatu. 

 

Hääletustulemused: 

Juhatus: 

Robert Väli     poolt: 8 vastu: 0 

Mihkel Klementsov- asepresident  poolt: 6 vastu: 0 

Reet Palm     poolt: 7 vastu: 1 

Tanel Kliiman- asepresident    poolt: 8 vastu: 0     

Rein Kilk - president     poolt: 7 vastu: 1 

Andrei Šilin      poolt: 8 vastu: 0 

Toomas Rapp      poolt: 7 vastu: 0 

Kaspar Taimsoo     poolt: 7 vastu: 1 

Peeter Mardna     poolt: 8 vastu: 0 

Indrek Salk      poolt: 7 vastu: 0 
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Revisjonikomisjon: 

Jaan Vaiksaar     poolt: 8 vastu:0 

Ruth Vaar     poolt: 7 vastu:0 

Krista Kungla     poolt: 8 vastu:0 

Roy Vaimand     poolt: 8 vastu:0 

 

 

OTSUS: kinnitada MTÜ Eesti Sõudeliidu juhatuse koosseis alates 08.02.2013 alljärgnevalt: 

Rein Kilk - president   ik 35303082738   

Mihkel Klementsov- asepresident ik 36311290238 

Tanel Kliiman- asepresident  ik 36803162738 

Reet Palm    ik 45909144238    

Robert Väli    ik 36008040257  

Andrei Šilin     ik 37808283716 

Toomas Rapp     ik 37011120297  

Kaspar Taimsoo    ik 38704306016   

Peeter Mardna    ik 33810240229    

Indrek Salk     ik 36804052719  

 

OTSUS: kinnitada MTÜ Eesti Sõudeliidu revisjonikomisjoni koosseis alates 08.02.2013 
alljärgnevalt: 

Jaan Vaiksaar      

Ruth Vaar      

Krista Kungla      

Roy Vaimand      

 

Protokolli lisad: 

Lisa 1: Sõudeliitu liikmete volitused 

Lisa 2: Liidupäevale registreerinute nimekiri 

Lisa 3: 2012.aasta tegevuse finantsaruanne 

Lisa 4: Revisjonikomisjoni aruanne 

Lisa 5: 2013.aasta eelarve 

 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

      

Robert Väli        Jane Kalda 


