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MTÜ EESTI SÕUDELIIT 
2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL 

        
Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell 19.45 
Liidupäeva toimumise koht: Tallinn, Valge tn 16, EMT peakontori koosolekusaal 
 
Liidupäeva avab peasekretär Robert Väli kes teatab, et esindatud on 10-st Sõudeliidu liikmest 7:  
Pärnu Sõudekeskus Kalev, Pärnu Sõudeklubi, SAK Tartu, Spordiklubi Energia, Sõudespinning, Tallinna 
Sõudeklubi, Viljandi Sõudeklubi.  
Puuduvad Aidu Spordiklubi, Eesti Invaspordi Liidu ja Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindajad, 
seega on kohal otsustusvõimeline kvoorum. 
Peasekretär teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Mihkel Klementsov ja koosoleku protokollijaks Ruth 
Vaar. 
Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält;  
OTSUS: valida koosoleku juhatajaks Mihkel Klementsov  ja protokollijaks Ruth Vaar.  
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häälte lugejaks Robert Väli. 
Hääletamise tulemus: 7 (seitse) poolt, 0 vastu. 
OTSUS: kinnitada häälte lugejaks Robert Väli. 
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku, et 11/02/2014 väljasaadetud Liidupäeva kutses märgitud päevakorras teha 
muudatus: vahetada omavahel päevakorrapunktide 2 ja 3 järjekord, st revisjonikomisjoni aruande ettekanne 
eelneks finants- ja majandusaasta aruande kinnitamisele.  
 
Liidupäeva päevakord: 
1) 2013.a tegevusaruanne 
2) Revisjonikomisjoni ettekanne 
3) 2013.a tegevuse finantsaruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine 
4) 2014.a tegevuse põhisuundade kinnitamine 
5) 2014.a klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine 
6) 2014.a eelarve 
7) Juhatuse liikme tagasikutsumine seoses asumisega peasekretäri ametisse.  
 
Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 (null).  
OTSUS: kinnitada päevakord vastavalt koosoleku juhataja poolt väljapakutule 
 
1.päevakorrapunkt: 2013 aasta tegevusaruanne. Ettekandjad: peasekretär R.Väli ja president R.Kilk 
 
Peasekretär, R.Väli: 
2013. aastal toimunud olulisemad sündmused olid: 
 
1) FISA Coaches Conference ja FISA aastalõpu gala korraldamine Tallinnas, mille üheks eesmärgiks oli 
teadvustada Eestit maailma sõudeavalikkuse hulgas. See eesmärk saavutati. Rahulolu nii korraldajate kui 
osavõtjate poolel. 
 
2) FISA CC „varjus“ toimus ka teine üritus – FISA kohtunike eksam ja seminar. Samuti esmakordselt Eestis. 
Tulemuseks järgmine rahvusvahelise kategooria kohtunik Priit Purge. 
 
3) Struktuursed muudatused sõudeliidus. 
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4)Sportliku poole pealt jäi küll võitmata loodetud medalid EM-lt ja MM-lt kuid samas tuleb väga tugevaks 
saavutuseks pidada M4x viiendat kohta MM-l ja medalid kõikidelt MK etappidelt – 1 hõbe ja 2 pronksi. 
 
2013.aasta Liidupäeval seatud eesmärgid ja nende täitmine punktide kaupa.  
1) Sõudeliidu Arengukava 2013-2025 koostamine; 
Arengukava koostamist alustati juulis 2013, läbis ja 3 lugemist juhatusele kuid jäi muude pakiliste asjade vahel. 
Mustand lõpetatakse I kv 2014 
 
2) Võita medalid rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt ( EM, MM ja Universiaad). 
Konkreetselt nimetatud võistlustelt medaleid ei saadud kuid võideti MK I etapil hõbe ja MK II ja III etapil 
pronksmedalid, mida tuleb lugeda heaks saavutuseks nagu ka MM 5.kohta M4x paadil. 
 
3) Eesti sõudekeskuste materiaalse baasi arendamisele kaasaaitamine; 
Niivõrd kuivõrd see Sõudeliidu poolt tehtav on, seda ka tehti. Eelkõige know-how edastamisega asjaomastele 
instantsidele. 
1) Aidu VSK poolt juhitud ja Eesti Energia AS poolt rajatud Aidu Sõudekanali süvis  
2) Viljandi linna poolt algatatud Viljandi sõudestaadioni eskiislahendused. 
 
4) Taotleda EOK-lt ja Haridusministeeriumilt ja Kultuurkapitalilt  võimalust noorte 
ettevalmistuskeskuse taaskäivitamist koos talendiotsimisprogrammiga. 
Teemat on arendatud kuid käega katsutavaid tulemusi pole saavutatud. Töö jätkub peatreeneri juhtimisel. 
 
5) FISA treenerite konverentsi korraldamine Tallinnas; 
Konverents on edukalt läbi viidud. Rahulolu on nii korraldajate kui ka osavõtjate poolel.  
Lisaks treenerite konverentsile toimus esmakordselt Eestis ka FISA kohtunike eksam ning seminar. Eksami 
edukalt sooritanud rahvuskategooria kohtunik Priit Purge omandas FISA rahvusvahelise kategooria litsentsi. 
 
6) Noorsõudjate ja klubide arvu suurendamine. 
2013 võeti Sõudeliidu liikmeks 2 uut klubi:  
Tallinnas Sõudespinning MTÜ ja Aidu Spordiklubi Lüganuse vallas. 
 
7) Üliõpilasspordi, eriti Tartu Ülikooli sõudmise  jätkusuutlik arendamine; 
Teema on päevakorral kuid alles algstaadiumis. U23 vanuseklass ja üliõpilassport on omavahel tihedalt seotud 
seetõttu on ülioluline tagada jätkusuutlik areng peale seda kui noorsportlased on siirdunud gümnaasiumist 
ülikoolidesse ja noorte vanuseklassist U23-vanuseklassi, mis on baasiks täiskasvanute koondisele. 
 
8) Tallinna potentsiaali realiseerimine; 
Tallinnas on olnud märgatavaid edasiliikumisi. Kui 2013 noorte MV-l oli Tallinnast 0 (null) osavõtjat, siis 2013 
lõpul on leitud treener (Aleksei Lipintsov), ühtlasi on Tallinnas asutatud uus klubi Sõudespinning MTÜ ning 
sisesõudmise osas on Harku sõudebaas huvilistele juba kitsaks jäänud. 
 
9) Noorte treenerite arengu motiveerimine; 
Sõudeliidul üksi on raske arengut motiveerida. Teema on mingil määral ka alaliiduülene. Siiski on EOK 
eraldanud 2014 aastal 7200€ palgafondi järelkasvukoondise treeneri ametikoha loomiseks ja palkamiseks. 
Treenerid saavad palka klubides keda finantseerib KOV või kohalik spordikool, seetõttu on esimene sõna selles 
küsimuses öelda KOV-il ja klubidel. Sõudeliidu roll saab olla nö klubiüleses tegevuses, suhtlemises EOK ja 
riigi institutsioonidega saamaks juurde vahendeid noortetreenerite palkamiseks. 
 
10) Propageerida lihtsamate ja odavamate nn. õppepaatide ja rannikusõudmispaatide kasutamist; 
Teema pole leidnud laiemat kõlapinda ega huvi. Hetkel tundub, et valdav seisukoht on selline, et pigem korjata 
raha juurde ja osta „peaaegu õige paat“ kui „poolpidune õppepaat“ 
Rannikusõudmine (meresõudmine) võiks olla Eesti rannajoone pikkust arvestades olla lähituleviku teema kuid 
teemaga edasimineksuks on vaja entusiaste, kes asutaksid meresõudmisega tegelevad klubid. Siinjuures peab 
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arvestama asjaoluga, et nii nagu akadeemilise sõudmise arendamise jaoks ei piisa linnast vaid on vajalik ka 
akadeemilise sõudmise jaoks sobivat veekogu, nii meresõudmise jaoks ei piisa merest vaid on vajalik, et mere 
ääres oleks piisava suurusega asula kus oleks võimalik klubi asutada ning oleks elanikkond kelle hulgast 
harrastajaid leida. 
 
President, R.Kilk: 
1) Eesti sõudmine on liikunud oma teed – vaikselt ja suhteliselt stabiilselt, see on õige. Arengukava peaks välja 
minema aastani 2025, konkreetsemalt Eesti sõudmise 150. aastapäeva tähistamiseni. 
2) Rahvusvahelistele nõuetele vastavad sõudestaadionid tuleb valmis saada (Aidu ja Viljandi) 
3) Peame arvestama sellega, et kui 2020 tahta korraldada FISA tiitlivõistlust, siis seab see meie ette täiesti uue 
olukorra – organisatsiooni, vabatahtlike ja uute rahvusvahelise kategooria kohtunike ettevalmistamise vajaduse. 
4) Juhatuse koosolekud on muutunud konkreetsemaks ning juhatuse liikmed on aktiivsemad jälgimaks juhatuse 
otsuste täitmist. 
5) Tuleks kaasajastada Sõudeliidu kodulehte nii, et kogu sõudmist puudutav informatsioon oleks sealt kätte 
saadav ja et meie koduleht oleks esmaseks infoallikaks sõudmisse alase info hankimiseks. 
6) Tuleb tegeleda eesti tiitlivõistluste ülekandmisega internetti analoogselt Alfa võistlusega. Kuna suurim 
meediahuvi on koondise katsevõistluste ja Eesti MV vastu, siis esmalt tuleks tegeleda just nende võistlustega. 
7) Meil on 2 eliiti kuuluvat koondise paatkonda, tuleks julgemalt kombineerida erinevaid atleete erinevatesse 
paatkondadesse. 
8) Tartus on astutud samme, et viia lõpule SAK Tartu klubi ja klubiümbruse kaasajastamine. 
9) Sõudjad ja sõudeaktiiv võiksid julgemalt osaleda poliitikas ja kandideerida valimistel. 
 
Küsimused: 
 
Juhatuse liige, T.Rapp:  
Kas tegevusaruanne läheb ka esitatud sõnastuses majandusaasta aruandesse (MAA)? 
R.Väli: Mõtlemise koht – praegu esitasin punktid sellises järjekorras ja sõnastuses nagu need 2013 Liidupäeval 
kirja pandi. 
p.3: Pärnu sõudeklubide ja Pärnu linna vaheline koostööleping tuleks ära mainida. 
p.4: Pärnulinnas toimib koostöös EOKga olümpialootuste projekt 
p.7: pandi eelmisel aastal arengusuundadesse sisse seetõttu, et läbi ülikoolide tuleb palju tippsportlasi. 
p.9: Pärnu SK-s on see toimunud. 
p.10: Pärnus on üks kolmene paat olemas: 
 
Revisjonikomisjoni (RK) esimees, J.Vaiksaar: 
p.4: EOK tegi Omavalitsusliiduga projekti, seda ei saa lugeda Sõudeliidu teoks. 
 
Pärnu SK Kalev, M.Killing: 
Päris nii ei olnud, et EOK tuli ja tegi – ärgem häbenegem oma tegemisi. 
 
Tallinna SK, M.Klementsov: Täienduseks presidendi ettepanekutele võistluste ülekandmise osas – Alfa 2014 
ajal see juba toimis. 
R.Väli lisab juurde, et 2005.a Eesti MV ja 2010. Sõpruse regatil edastati Levira AS abiga samuti elav pilt 
distantsilt. 
 
2.päevakorrapunkt: Finants ja majandusaasta aruanne 
 
R.Väli: varem pole MAAd Liidupäeval kinnitatud, piirdutud on vaid „vana hea Exceliga“. Selle kohta tegi 
revisjonikomisjon märkuse. 
Tavapäraselt on MAA tehtud valmis juunikuus, kinnitatud juhatuse liikmete poolt ja saadetud Äriregistrisse. 
Sel korral sai MAA koostamine koheselt ette võetud ja Liidupäeva materjalide hulgas on ta esitatud kujul, nagu 
ta praegu registris kinnitamata kujul on. 
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RK liige, R.Vaimand: Sellega peab tegelema raamatupidaja, mitte R.Väli. 
R.Väli: see ongi tehtud raamatupidaja poolt, PS peab kursis olema ja võtma ette vajalikud meetmed. Jutt käis 
sellest, et eelmistel kordale pole MAAd kui sellist üldse päevakorras olnud kuid seadus seda nõuab ja seekord 
sai see kiirustades, kuid siiski tehtud. 
 
J.Vaiksaar: Paluks näidata eelmise aasta Exceli versiooni. 2013 Liidupäeval oli kinnitatud eelarves miinus ca 
14000€, nüüd on 19229€, midagi on valesti. Aruandesse on tekkinud lisaread ja asjad, mida me pole arutanud. 
 
R.Väli: teistmoodi on vaid see, et 2013 Liidupäeva versioonis oli tulemiks miinus 13971€, sealjuures tulu 
poolele oli pandud aastalõpu konto jääk 5258€. Konto jäägi kajastamine ei sobi eelarve tabelisse, see on 
rahavoogude teema, seda esiteks ja teiseks, kirjendatud konto jääk pole täpne. 
Võttes konto jäägi tulu poole pealt maha saame -13971-5258= -19229€, milline number ongi praeguses 
versioonis esitatud. 
Eelarve ülesehitus on täpselt samasugune nagu ta 2013 Liidupäeval vastu võeti. Kui ridu on juurde tekkinud, 
siis need kulud või tulud, mida 2013 eelarve koostamise aegu polnud teada. Näiteks FISA CC, lisandunud 
sponsorid jm 
 
T.Rapp: Meil on MAA kinnitamine, misasi on raamatupidaja aruanne? Exceli tabel on informatiivne. Kui 
otsime hälbeid, siis see on teine teema. Eelkõige on vaja MAA lõppversiooni, puudu on seotud osapooled ja 
tehingud nendega jne. 
 
M.Klementsov: Aluseks tuleks võtta MAA. Klubide arv on vale – 7 asemel peaks olema 10. 
R.Väli: esitatud MAA versioon pole lõplik, ebatäpsused kõrvaldatakse. 
 
3.päevakorrapunkt: Revisjonikomisjoni ettekanne 
1) R.Vaimand: 
Revisjonikomisjoni aruanne on lisatud Liidupäeva materjalide hulka. 
Tekkis diskussioon RK aruandes mainitud Kalevi aerulaba kujunduse üle, mida pole registreeritud. 
M.Killing: Millise dokumendi alusel tekkis RK aruandesse p.4 (Kalevi aerulaba värvidest), see ei ole meie 
tegemata töö! 
J.Vaiksaar: see oli märkus Sõudeliidule, mitte Kalevi klubile. 
R.Vaimand: me ei otsi süüdlasi vaid teeme ettepanekuid. 
R.Väli: pole muud probleemi kui see, et Kalevi uus aerulaba kujundus on Sõudeliidu kodulehele Liikmete 
rubriiki panemata. 
T.Rapp: RK on ära teinud suure töö, juhatus peaks punktid läbi töötama järgmisel koosolekul. 
M.Killing: kas „maainimesele“ arusaadavad vormid jäävad alles, nagu seni kasutatud Exceli tabel on? 
 
2) J.Vaiksaar esitab RK aruande 2, mis käsitleb Sõudeliidu organisatsioonilist poolt. 
T.Rapp: Kas RK aruande viimane lause tähendab seda, et juhatus peaks tagasi astuma? 
J.Vaiksaar: Sõudeliit peaks tegutsema klubide huvides. 
* 
J.Vaiksaar teeb ettepaneku, et RK liige peaks olema kutsutud juhatuse koosolekule. 
R.Väli: sel juhul võiks ka Kohtunike komisjoni esimees juhatuse koosolekul osaleda? 
J.Vaiksaar: Kohtunike pädevus piirdub vaid võistlustega.  
 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada finants-, majandusaasta ja tegevusaruanne ning 
revisjonikomisjoni aruanne esitatud kujul. 
Hääletuse tulemus. 7 (seitse) poolt, 0 (null) vastu. 
OTSUS: Kinnitada finantsaruanne, majandusaasta aruanne, 2013 tegevusaruanne ja revisjonikomisjoni 
aruanne. 
 
 
 



Liidupäev 2014 

5 
 

4.päevakorrapunkt: 2014.a põhisuundade kinnitamine 
 
Liidupäevale esitatud versioon: 

1) 2014 EM: 
a. Kolme paadiga finaali (M4x, M2x, N1x) 
b. Võita M4x paadiklassis kuldmedal 

2) 2014 MM: 
a. Võita medal M4x paadiklassis 
b. M2x – jõuda finaali, sh mitte kaotada võitjale üle 5 sek. 
c. N1x – saavutada vähemalt 9. koht 

3) Naiste sõudmine teravdatud tähelepanu alla 
a. Moodustada U23 MM-ks N4- ja N4x paatkonnad tugevam neist lähetada MM-le 

4) Taaskäivitada 8+ projekt 
5) Alustada tööd FISA City Sprint’i „maaletoomiseks“, mis on oluliseks eelduseks, et 2020. aastal 

korraldada Eestis FISA tiitlivõistlus. 
6) Korrastada Sõudeliidu regulatsioonid. 

 
Osalejate täiendused: 
T.Rapp: Lisada noortega tegelemise ja kandepinna laiendamine 
J.Vaiksaar: jätkata 2013 arengusuundade täitmist. Sh noortel peab olema kasutada „tehase odavaim“ korralik 
paat. Sõudeliit ei pea neid paate kinni maksma – see oleks klubi ja sponsorite vaheline teema. Jätkata noortele 
vajalike paatide hankimise projekti. 
J.Tults: Südameasjaks peaks olema Audentese laadse osakonna loomine. 
Paatide projektist: Paadi hind on ca 2000€, võiks olla kohustus, et B-klass võistleb neil paatidel. 
Koosoleku juhataja: Lisada 2013 a arengusuundade kaks esimest punkti + p.4 – kaheksapaadi projekt 
üliõpilaste MM-ks 
Püstitada noorte vanuseklassi eesmärgiks: ühes poiste paadiklassis MM-i B-finaali 
Tütarlastel komplekteerida MMi-kõlbulik paatkond. 
U23 meeste eesmärgid MMks: võita medal paarisaerulisel paadiklassil. 
Hääletamise tulemus: 7 (seitse) poolt, 0 (null) vastu. 
OTSUS: kinnitada 2014 arengusuunad järgmiselt: 
1) Sõudeliidu Arengukava 2014-2025 koostamine ja kinnitamine 
2) 2014 EM: Kolme paadiga finaali (M4x, M2x, N1x), võita M4x paadiklassis kuldmedal 
3) 2014 MM: Võita medal M4x paadiklassis, M2x – jõuda finaali, sh mitte kaotada võitjale üle 5 sek, N1x – 

saavutada vähemalt 9. koht 
4) Naiste sõudmine teravdatud tähelepanu alla, moodustada U23 MM-ks N4- ja N4x paatkonnad tugevam neist 

lähetada MM-le 
5) Taaskäivitada 8+ projekt üliõpilaste MM-l osalemiseks. 
6) Alustada tööd FISA City Sprint’i „maaletoomiseks“, mis on oluliseks eelduseks, et 2020 aastal korraldada 

Eestis FISA tiitlivõistlus. 
7) Korrastada Sõudeliidu regulatsioonid. 
8) Sõudeliidu Arengukava 2013-2020 koostamine; 
9) Noorte vanuseklassi sportlikud eesmärgid 2014: Poisid – vähemalt ühe paadiga jõuda MMi B-finaali, 

Tüdrukud – komplekteerida MMi kõlbulik paarisaeru paatkond 
10) U23 eesmärgid: võita MM-l medal meeste paarisaeru paadil. 
 
 
 
5.päevakorrapunkt: Klubide aasta ja sisseastumismaksude kinnitamine: 
Juhatuse poolt esitatud ettepanek on, et Sõudeliidu klubide summaarne aastamaks võiks ära katta Sõudeliidu 
poolt makstava FISA aastamaksu 835€/aastas, seega oleks Sõudeliidu liikmemaks 83,50€ iga liikme kohta 
aastas. 
J.Vaiksaar: kas FISA liikmemaksu 2014 aasta liikmemaksu arve on saabunud? 
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R.Väli: jah on. Arve saabus 21/01/2014, maksetähtaeg on 31/03/2014. 
J.Vaiksaar: Miks peab Sõudeliidu liikmemaks olema seotud FISA liikmemaksuga?  
R.Väli: Ei ole ega pea olema otsest seost FISA liikmemaksu ja Sõudeliidu liikmemaksu vahel. Sõudeliidu 
liikmemaks on vähemalt kümmekond aastat püsinud samal tasemel ja peasekretäri ettepanek juhatusele oli, et 
Sõudeliidu liikmemaksu võiks ja peaks tõstma ning vähemalt selle määrani, et see kataks ära FISA 
liikmemaksu. See oleks ka loogiline, sest FISA ees on Sõudeliit klubide katusorganisatsiooniks. 
J.Vaiksaar: Kui Sõudeliit saab liikmeid juurde, kas see tähendab, et liikmemaksu näol saab Sõudeliit tulu? 
R.Väli: Jah! See on igal juhul tulu (mistahes summa puhul). 
J.Vaiksaar teeb ettepaneku jätta liikmemaks samaks, st 60€ klubi kohta. Pigem otsida liikmeid juurde, et 
puuduoleva summa katta. 
 
Koosoleku juhataja: panen hääletamisele 2 varianti: 

1) Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruseks 60€ liikme kohta: 
Poolt 1 (üks) hääl, erapooletuid 6 (kuus) häält 
 

2) Sisseastumise- ja liikmemaksu suuruseks 83,50€ 
Poolt 5 (viis) häält, vastu 1 (üks) hääl, erapooletuid 1 (üks) hääl. 

OTSUS: Sõudeliidu liikmemaksu suuruseks kehtestada 83,50€ klubi kohta. 
 
6.päevakorrapunkt: 2014. a eelarve 
 
R.Väli: 2014 eelarve on üles ehitatud maksimaalselt sarnasena raamatupidamise kontoplaaniga. 
NB! Read 51103 ja 51104 on läinud vahetusse: peab olema 51103 – Pärnu SK, 51104 – SAK Tartu. 
Eelarve on koostatud põhimõttel, et kulud ületaksid tulusid sel määral, et oleks võimalik tagastada 2013.aaastal 
saadud laen kahelt juhatuse liikmelt summas 11000€ (üksteist tuhat €). 
Eelarves on kirjas soovid, mõned kulud nagu stardipontoonide remont või Pärnus toimuvate võistluste kulud 
tuleb juhatuses läbi arutada. 
J.Vaiksaar: Milliseid rajatisi on plaanis remontida. 
R.Väli: Ujuvaid, nagu stardipontoonid jms 
J.Vaiksaar: SAK Tartu paadisildu oleks samuti vaja remontida. Kas klubid ei peaksise oma paadisildu 
remontima? 
T.Rapp: jutt käib stardipontoonidest ja starteri sillast, mida on vaja võistluste korraldamiseks, mitte klubile. 
T.Rapp: 52203 – jätta ära sõna „klubile“, 57101 – Asendada „Pärnu sõudestaadioni rajatiste remont“ 
Ujuvrajatiste rmondiga. 
J.Vaiksaar: Milleks on vaja tõlketöid?. 
M.Killing: Sportlastele on seda vaja! 
R.Väli: FISA Reeglid peavad olema kättesaadavad eesti keeles. Lisad on veel tõlkimata. Sportlastelt ega 
treeneritelt ei saa eeldada ega nõuda inglisekeelsest juriidilisest tekstist arusaamist. Tulude poolel on 2500€ 
tõlketööde raha, mida loodame saada Kulka-lt, kui seda raha ei saa või saab vähem, siis vastavalt ka teostatud 
tõlketöid on vähem. 
J.Vaiksaar: M4x reisib palju kuid reisikindlustust eelarves pole!? 
R.Väli: tegu on näpukaga. Kindlustuspoliisid on äsja sõlmitud ja makstud, eelarvetabelist on M4x summa lahter 
tühjaks jäänud kuid see sisaldub M4x kogukuludes. 
J.Tults: teenindava personali kindlustused on arvestatud võistluskulude sisse. 
J.Vaiksaar: Miks ei ole kajastatud laenu? 
R.Väli: Laenu kirjendamine eelarvetabelis pole sobiv koht, see on rahavoogude komponent. Eelarve kajastab 
tulusid ja kulusid. Kui me teame, et meil on laenukohustus 11’000€, siis järelikult peavad tulud selle võrra 
kulusid ületama, et oleks võimalik laen tagastada. Inforeana võib selle kirjutada eelarve tabeli alla eraldi reana.  
M.Killing: Mõistlik oleks eelarvesse kirjutada lihtsalt „stipendium“ mitte „treeneri stipendium“. Lisaks võtta 
stipendiumite ridadel nimed eest ära. 
 
Koosoleku juhataja paneb 2014. aasta eelarve koos koosolekul esitatud täiendustega hääletusele: 
Hääletuse tulemused: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 (null) häält. 
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7.päevakorrapunkt: Juhatuse liikme tagasikutsumine. 
Koosoleku juhataja: kuna R.Väli on kinnitatud palgalise peasekretäri ametisse, siis tulenevalt Sõudeliidu 
põhikirja loogikast on ta esitanud tagasiastumise avalduse. 
Hääletamise tulemus: 6 (kuus) poolt, 1 (üks) erapooletu. 
OTSUS: Rahuldada tagasiastumisavaldus 25/02/2014 seisuga. 

 
  
 
Protokolli lisad: 
Lisa 1: Sõudeliitu liikmete volitused 
Lisa 2: Liidupäevale registreerinute nimekiri 
Lisa 3: Revisjonikomisjoni aruanne 
Lisa 4: 2013. majandusaasta aruanne ja tegevuse finantsaruanne 
Lisa 5: 2014. aasta eelarve 
Lisa 6: R.Väli tagasiastumise avaldus 
 
 
 
Koosoleku juhataja       Protokollija 
      
Mihkel Klementsov       Ruth Vaar 
 


