EESTI JALGRATTURITE LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 2

Koosolek toimus 16. augustil 2006. a. Tallinnas, AS Silberauto ruumes, Järvevana tee 11,
algusega kell 15.00 ja lõpuga 17.00.
OSALEJAD:

juhatuse liikmed
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asepresident
aupresident
EJL peasekretär
EJL turundusjuht

PUUDUSID:

Enn Veskimägi
Madis Lepajõe
Väino Kaldoja
Toomas Saarma
Oleg SapoåQLQ
Urmas Karlson
Hanno Kross
Jaan Toots
Hardy Rasmann
Raivo Rand
Evald Pärni

Koosoleku juhataja: Enn Veskimägi
Koosoleku protokollija: Annika Parv
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
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5.
6.

UCI -sse EJL presidendi kohusetäitja nimetamine.
23. sept. Austrias MM-i raames toimuvale UCI kongressile kolme delegaadi nimetamine.
EJL arvel oleva 1987. aasta Opel Omega ülevaatusega seonduv.
Kalev Chocolate Team-i arenguvõimalused.
Täiendava päevakorrapunktina ETV ettepanek.
Hanno Kross´i ettekanne.

1. UCI -sse EJL presidendi kohusetäitja nimetamine
KUULATI:
Hr. Urmas Karlson – EJL presidendi Mati Jostovi traagilise surma tõttu on vaja valida EJL
presidendi kohusetäitja kuni üldkoosolek valib uue presidendi.. Ka UCI–le on vaja teatada
presidendi kohusetäitja isik, keda vastavalt põhikirjale on võimalik määrata juhatuse otsusega.
Presidendi kohusetäitjal on õigus saada ja vajadusel saata erinevat laadi teavet ning posti UCI
ja EJL vahel.
ETTEPANEK:
Hr. Väino Kaldoja tegi ettepaneku määrata EJL`i presidendi kohusetäitjaks Hr. Madis
Lepajõe.
+U(QQ9HVNLPlJLMD2OHJ6DSRåQLQNLLWVLGHWWHSDQHNXKHDNVNXQDVHHWXOHENLQGODVWLNDVXNV
Madis Lepajõe mitut laadi kontaktidele UCI-ga. Kõik olid ettepaneku poolt.
OTSUSTATI:
EJL presidendi kohusetäitjaks kinnitada EJL´i asepresident Madis Lepajõe.
2. 23. sept. Austrias MM-i raames toimuvale UCI kongressile kolme delegaadi
nimetamine
KUULATI:
Hr. Urmas Karlson – 19. - 24. sept. toimub maanteesõidu MM Austrias. 22. sept. toimub UCI
kongress, kus EJL saab olla esindatud 3 delegaadiga. Delegaadid on vaja teatada augusti
lõpuks. Üks koht kolmest on Oleg Sapoåninile, kes on ka UEC hääleõiguslik delegaat. Vajalik
nimetada veel kaks delegaati.
ARVAMUS:
Hr. Madis Lepajõe – mina sooviks sinna kindlasti minna.
Hr Toomas Saarma – ka mina läheks kui teisi soovijaid pole.
OTSUSTATI:
Otsustati nimetada UCI kongressi delegaatideks 2OHJ 6DSRåQLQ 0DGLV Lepajõe ja Toomas
Saarma.
ETTEPANEK:
Hr. Urmas Karlson – juhul kui keegi juhatuse liikmetest soovib tulla vaatama MM-i
Salzburgis, paluks sellest teatada liidu sekretariaati augustikuu jooksul. Majutust on võimalik
saada võistkonna juures Hotel Greineris.
ETTEPANEK:
Hr. Enn Veskimägi – teatada veelkord UCI kongressist juhatuse liikmetele. Kui kongressi
materjalid liitu jõuavad, saata nad laiali, et juhatuse liikmed saaks kujundada oma seisukohti ja
ettepanekuid.
ETTEPANEK:
Hr. Väino Kaldoja – teen ettepaneku teha kongressi otsustest ülevaade ka treeneritele.
2

OTSUSTATI:
Otsustati teha kokkuvõte 22. septembril toimuvast UCI kongressist ja edastada vastavad
materjalid kõikidele EJL liikmetele. Tuleb lisaks TV-le saata pressiteade ka kirjutavale
ajakirjandusele.
3. EJL arvel oleva 1987. aasta Opel Omega ülevaatusega seonduv
KUULATI:
Hr. Urmas Karlson - liidu nimel on autoregistris 1987. aasta Opel Omega. Autol puudub
kehtiv ülevaatus. Ülevaatuse läbimiseks vajalik teha täiendavaid kulutusi remondiks
minimaalselt 10 000 krooni eest - (kere ja värviparandused, kütusepaak, siduriketas). Praegu
auto seisab, vastavalt seadusele peame maksma kindlustust. Sellise auto pidamine ei ole
majanduslikult õigustatud, iga remont on kallim kui auto turuhind. Auto võiks arvelt maha
võtta ja anda vanametalli kogumiskohta.
OTSUSTATI:
Juhatus volitas peasekretäri võtma auto ARK-ist arvelt maha ja andma vanametallina
äraviimiseks.
4. Kalev Chocolate Team-i arenguvõimalused
Hr. Jüri Savitski puudumisel tutvustas Hr. Urmas Karlson Kalev Chocolate Team-i
arenguvõimalusi.
KUULATI:
Viimasel juhatuse koosolekul arutati Kalev Chocolate Team-i arenguvõimaluste üle. Paluti
Jüri Savitskil järgmisel juhatuse koosolekul tutvustada eelarvet, mis tagaks võistkonna
normaalse arengu.
Selleks, et astuda kvalitatiivne samm edasi, oleks vaja KCT eelarvet suurendada 700 000 EEK
võrra, mis võimaldaks täiendavalt:
1. Pikendada Kesk-Euroopas maja üürimise perioodi neljalt kuult
kuuele kuule;
2. Sõlmida lepingu füsioterapeudiga;
3. Soetada suurema väikebussi või järelhaagise.
ETTEPANEK:
Hr. Väino Kaldoja – peaksime kuulama ära ka teiste klubide nägemuse, kuidas jõuab
noorsportlane maailma tipptasemele ning milline koht selles võiks olla KCT - l. Olen valmis
ise külastama klubisid, kuulama nende ettepanekuid ja uurima eesmärke. Seejärel teeks
väikese tööruhma, kes koostaks põhimõttelise arenguskeemi, mida klubidele esitada.
ETTEPANEK:
Hr. Madis Lepajõe – selleks peaks ka EJL´i arengukava üle vaatama ja seda täiustama.
ETTEPANEK:
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Hr. Enn Veskimägi – pakume klubidele kokkusaamiseks aja, näiteks septembris või oktoobris.
ARVAMUS:
Hr. Väino Kaldoja – arvan, et septembri esimesel poolel ja nädala keskel oleks kõige õigem.
OTSUSTATI:
Teha klubidele ettepanek kohtuda EJL´i juhatuse liikmetega ja arutada edaspidiste
arengusuundade üle.
5. Täiendava päevakorrapunktina ETV ettepanek
KUULATI:
Hr. Urmas Karlson – ETV-lt on tulnud ettepanek kaasata Austrias toimuvale maanteesõidu
MM-le kaks nende töötajat - reporter ja operaator. ETV eelarve võimaldab lähetada ühe
reporteri. EJL-l paluti leida võimalus operaatori lähetuskulude katmiseks, mis on ca 10 000
krooni. Operaatori kaasamine võimaldaks ETV-l alates 20.09. kuni 24.09. edastada
igaõhtustes ETV spordiuudistes ülevaate koos intervjuudega, mis oleks hea võimalus liidu
toetajate reklaamimiseks.
ARVAMUS:
Hr. Väino Kaldoja – selline võimalus reklaamiks tuleks kindlasti ära kasutada. AS Silberauto
on valmis vajalikud kulud tasuma.
OTSUSTATI:
Otsustati tasuda MM-le kaasatava operaatori reisikulud.
6. Hanno Kross´i ettekanne.
KUULATI:
Hr. Hanno Kross tutvustas oma nägemust, kuidas oleks võimalik suurendada Eesti
Jalgratturite Liidu eelarvet.

________________________
Enn Veskimägi
Koosoleku juhataja

________________________
Annika Parv
Protokollija
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