EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOLOLEKU
PROTOKOLL
Koosolek toimus 11. märts 2005. a. Tartus, hotell Barclay ruumes, asukoht Ülikooli 8, Tartu,
algusega kell 15.20 ja lõpuga 16.50.

OSALESID:

24 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget
3 EJL juhatuse liiget
4 külalist
(registreerimislehed lisatud)

35-st EJL kuuluvast liikmesklubist oli kohal 24, mis moodustas 68,57%, seega oli üldkoosolek
otsustusvõimeline. Väljastati 24 mandaati.
Üldkoosolek valis koosoleku juhatajaks EJL presidendi hr. Mati Jostovi.
Hr. M.Jostov avas koosoleku ning tutvustas päevakorda.
PÄEVAKORD:
1.
1.1
2.
3.
4.
5.

EJL 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine.
EJL revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
EJL põhikirja muudatused.
2005.aasta EJL liikmemaks.
2005. aasta EJL eelarve.
Muud küsimused ja sõnavõtud.

ETTEPANEK:
Hr. M.Jostov tegi ettepaneku valida koosoleku protokollija ja häältelugeja.
ETTEPANEK:
Hr. U.Karlson tegi ettepaneku valida protokollijaks Helen Virro.
OTSUSTATI:
2005.a. EJL üldkoosoleku protokollijaks valida Helen Virro.
ETTEPANEK:
Hr. M.Kajandu tegi ettepaneku valida häältelugejaks hr.Urmas Karlson.
OTSUSTATI:
2005.a. EJL üldkoosoleku häältelugejaks valiti hr.Urmas Karlson..
ETTEPANEK:
Hr. M.Jostov tegi ettepaneku mälestada Herbert Randa minutilise leinaseisakuga.
OTSUSTATI:
Üldkoosolek mälestas Herbert Randa minutilise leinaseisakuga.
KÜSIMUS:
Hr. M.Lepajõe-Maximus Energy Club ole tasunud 2004.a. liikmesmaksu. Vastavalt
põhikirjale tuleks kaaluda liikmesmaksu tasumata jätnud klubi väljaheitmist EJL-st.
VASTUS KÜSIMUSELE:
Hr. K.Kuhlap-Maximus Energy Club on esitanud EJL-i dokumendid, et arvata ennast välja
EJL liikmesklubide seast.
OTSUSTATI:
Arvata Maximus Energy Club välja EJL liikmesklubide hulgast.
1.

EJL 2004.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine;

KUULATI:
Hr. U.Karlson tutvustas EJL 2004.a. majandusaasta aruannet.
SÕNA VÕTSID:
Hr. M.Lepajõe - EJL tegevusaruandes on Eesti jalgratturite esinemist OM-l hinnatud kui
”rahuldav”. Tulemuste osas oli see pigem ”mitterahuldav”, kuna viiest startinud jalgratturist
lõpetas ainult üks.
ETTEPANEK:
Hr. M.Jostov - hinnata Eesti jalgratturite esinemine OM-l ”mitterahuldavaks”.
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KÜSIMUS:
Hr. Ü.Lanno - kas EJL-l on olemas kirjalik leping Audentese Spordikooliga?
VASTUS KÜSIMUSELE:
Hr. U.Karlson - EJL on sõlminud Audentese Spordikooliga kirjaliku lepingu, mille alusel
võetakse andekamad jalgratturid õppima Audentese Spordikooli Otepää filiaali.
KUULATI:
Pr. H. GuråLQVNL- tutvustas EJL 2004.a. revisjonikomisjoni aruannet.
ETTEPANEK:
Hr. M.Jostov tegi ettepaneku kinnitada EJL 2004.a. majandusaasta aruanne ning viia sisse
muudatus tegevusaruandesse, kus punktis 1.2. hinnata Eesti jalgratturite esinemine OM-l
”mitterahuldavaks”.
HÄÄLETATI:
Kinnitada EJL 2004.a. majandusaasta aruanne koos muudatusega tegevusaruande punktis 1.2.
POOLT:
VASTU:
ERAPOOLETUID:

24
0
0

OTSUSTATI:
1 Kinnitada EJL 2004.a. majandusaasta aruanne koos muudatusega tegevusaruandes, kus
punktis 1.2. hinnatakse Eesti jalgratturite esinemine OM-l 2004.a. Ateenas
”mitterahuldavaks”.
2.

EJL põhikirja muudatused;

KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja kahte muudatustega varianti.
Punkt nr.10 - lisatud on alapunkt 11: „....loob soodustingimused liidu liikmete poolt
korraldatavate Eestis toimuvate spordivõistluste läbiviimiseks.“
ETTEPANEK:
Hr. M.Lepajõe-jätta lisatud alapunktist ära sõnapaar „...Eestis toimuvate...“.
ETTEPANEK:
Hr. M.Jostov- jätta muudetavasse põhikirja sisse hr. M.Lepajõe redaktsioon.
OTSUSTATI:
Punkt 10 alapunkt 11 sõnastuseks jääb: “loob soodustingimused liidu liikmete poolt
korraldatavate spordivõistluste läbiviimiseks.”
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KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja muudatust punkti 15 alapunktis 5 „EJL-i liikme võib
liidust välja arvata aukohtu otsusega, kui liikme väljaarvamiseks on vastu võetud aukohtu
otsus muul alusel“.
OTSUSTATI:
Lisatakse EJL põhikirja punkti 15 alapunkt 5 „EJL-i liikme võib liidust välja arvata aukohtu
otsusega, kui liikme väljaarvamiseks on vastu võetud aukohtu otsus muul alusel“.
KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja punkt 17 alapunkt 6 muudatust uues sõnastuses:
„saada regulaarset ülevaadet juhatuse tegevusest, kuid mitte harvemini kui 4 korda aastas“.
OTSUSTATI:
Lisatakse EJL põhikirja punkt 17, alapunkt 6 sõnastuses „saada regulaarset ülevaadet juhatuse
tegevusest“.
KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja muudatust punkt 20 alapunkt 10: „treenerite nõukogu
põhimääruse kinnitamine“, tuues välja asjaolu, et treenerite nõukogu põhimäärus on juba
kinnitatud EJL juhatuse poolt, seega on küsitav kas üldkoosolekul on sellisel juhul vaja
kinnitada treenerite nõukogu põhimääruse?
OTSUSTATI:
Mitte viia sisse EJL põhikirja punkt 20, alapunkti 10.
KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja muudatust punkt 26 „üldkoosolekute vahelistel
perioodidel juhib liidu tegevust ja esindab teda vähemalt 3-liikmeline juhatus“., mis on sisse
toodud vastavalt MTÜ määrusele.
OTSUSTATI:
Lisada EJL põhikirja punkt 26 „üldkoosolekute vahelistel perioodidel juhib liidu tegevust ja
esindab teda vähemalt 3-liikmeline juhatus“.
KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja muudatust punkt 27 „juhatuse liikmed valib
üldkoosolek ametisse neljaks aastaks“ (varem kaheks aastaks).
SÕNA VÕTSID:
Hr. M.Jostov - nii juhatuse kui ka treenerite nõukogu valimised peaks saama OM tsüklisse, et
juhatuse ja treenerite töö oleks hinnatav peale olümpiat.
OTSUSTATI:
Viia sisse muudatus EJL põhikirja punkti 27 „juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse
neljaks aastaks“.
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KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja muudatust punkt 28, kus on ära toodud juhatuse
kohustused."
a) korraldab liidu praktilist tegevust;
b) tagab eelarve täitmise ning kaasab sponsoreid ja reklaamipartnereid liidu
põhikirjaliste eesmärkide edukamaks realiseerimiseks;
c) võtab tööle ja vabastab EJL-i palgalised töötajad;
d) esindab EJL-i õigustoimingutes;
e) määrab kindlaks EJL-i vara käsutamise ja kasutamise korra;
f) kinnitab EJL-i kalenderplaani, võistlusjuhendid ja teised normatiive sisaldavad
dokumendid;
g) otsustab toetuste ja stipendiumide määramise;
h) kinnitab Eesti koondiste koosseisud tiitlivõistlusteks;
i) EJL juhatusel on liidu juhtimiseks ja/või üksikküsimuste lahendamiseks õigus
moodustada nõuandvaid alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi;
j) lahendab muid üldkoosoleku pädevusse mittekuuluvaid küsimusi.
OTSUSTATI:
Võtta vastu hr.Sapoznini poolt tutvustatud redaktsioon punktis 28.
KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja lisatud peatükk VIII Aukohus punkti 43: „liidu
liikmete kaebusi teiste liikmete, juhatuse liikmete ja lepinguliste töötajate kohta lahendab liidu
aukohus, kuhu kuuluvad üks juhatuse esindaja, üks kohtunike esindaja, üks treenerite esindaja,
üks sportlaste esindaja ning üks klubide esindaja. Otsused võetakse vastu
lihthäälteenamusega“.
ETTEPANEK:
Hr. M.Kajandu-viia punkti 43 sisse lisaks redaktsioon „aukohtu liikmed valib üldkoosolek“.
ETTEPANEK:
Hr.Ü.Lanno-kaebused tuleks esitada kirjalikult.
OTSUSTATI:
Viia mõlemad ettepanekud sisse EJL põhikirja peatükk VIII Aukohus punkti 43.
KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja muudatusi kahes erinevas redaktsioonis: variandis 1
on peatükid VIII Treenerite nõukogu, IX Kohtunike kogu ja X Tippspordikomisjon. Variandis
2 need puuduvad.
SÕNA VÕTSID:
Hr. M.Jostov - MTÜ seaduses on punkt, mis lubab moodustada kõikvõimalikke komisjone.
Üldkoololekul on alati õigus otsustada ja teha juhatusele ülesandeks moodustada erinevaid
komisjone, aga see ei peaks olema põhikirjaliselt piiritletud. Kui meil on põhikirjas, et on
olemas ainult 3 põhikirjalist komisjoni, siis tingib see vajaduse hakata igakordselt, kui on vaja
moodustada mõni uus komisjon, põhikirja muutma.. See ei tähenda mitte seda, et meil puudub
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kohtunike kogu või treenerite nõukogu, vaid see tähendab, et töö operatiivseks juhtimiseks ei
peaks nõukogud ega komisjonid olema sätestatud põhikirjas, kuna üldkoosolek käib koos
korra aastas ning et oleks võimalik muuta põhikirja, peaks olema kohal 2/3 liikmetest.
SÕNA VÕTSID:
Hr. A.Väravas - Kohtunike ja treenerite tegevust jalgrattaspordis ei saa võrrelda ajutise või
alalise komisjoniga , kuna jalgrattaspordi arendamine baseerub kolmel jalal: 1) organisatsioon
ja finantsid, 2)treenerid ja 3) kohtunikud. Nendeta ei saa süsteem toimida. Kindlasti tuleks
põhikirja sisse jätta kohtunike kogu ja treenerite nõukogu.
SÕNA VÕTSID:
Hr. M.Lepajõe – võrreldes meie põhikirja variante UCI põhikirjadega tuleb tähelepanu pöörata
sellele, et UCI ei kirjuta oma põhikirja sisse komisjone, fikseeritakse ainult juhtorganid.
Ülejäänud organid otsustabki juba koosolek või juhatus vastavalt sellele, mis kellegi
pädevuses on. Võiks siiski minna sama teed nagu rahvusvahelistes organisatsioonides.
ETTEPANEK:
Hr. M. Jostov - panna hääletusele variant, kus pole EJL põhikirja eraldi sisse toodud
Kohtunike kogu, Treenerite nõukogu ega Tippspordikomisjoni.
HÄÄLETAMINE:
Hääletati varianti, kus EJL põhikirja ei ole eraldi sisse toodud Kohtunike kogu, Treenerite
nõukogu ega Tippspordikomisjoni.
POOLT:

13

ETTEPANEK:
Hr. M. Jostov - panna hääletusele variant, kus EJL põhikirjas on fikseeritud Kohtunike kogu,
Treenerite nõukogu ja Tippspordikomisjoni.
HÄÄLETAMINE:
Hääletati varianti, kus EJL põhikirjas on fikseeritud Kohtunike kogu, Treenerite nõukogu ja
Tippspordikomisjon.
POOLT:

9

OTSUSTATI:
EJL põhikirjas ei fikseerita Kohtunike kogu, Treenerite Nõukogu ega Tippspordikomisjoni.
Komisjonide tegevust ja moodustamist reguleerib punkt 28 i kus " EJL juhatusel on liidu
juhtimiseks ja/või üksikküsimuste lahendamiseks õigus moodustada nõuandvaid alalisi või
ajutisi komisjone ja töörühmi;"
KUULATI:
Hr. O.Sapoznin tutvustas EJL põhikirja muudatust peatükk IX Aunimetused.
HÄÄLETAMINE:
Hääletati tutvustatud aunimetuste redaktsiooni heakskiitmise poolt.
Eesti Jalgratturite Liit

6

Üldkoosoleku protokoll
11.märts 2005

POOLT:

24

OTSUSTATI:
EJL põhikirja lisatakse punkt IX Aunimetused.
KÜSIMUS:
Hr. Ü.Lanno - kas viimase hääletusega võeti põhikirjast maha variandis 1 olevad punktid VIII
treenerite nõukogu, IX kohtunike kogu ja X tippspordikomisjon?
VASTUS KÜSIMUSELE:
Hr. M.Jostov - jäi redaktsiooniliselt sisse punkt, et ajutisi ja alalisi nõukogusid moodustatakse
tulenevalt põhikirjast, kas juhatuse või üldkoosoleku otsusega. Neid ei loetleta nimeliselt EJL
põhikirjas ära.
ETTEPANEK:
Hr. M. Kajandu - punkt 28 i, "EJL juhatusel on liidu juhtimiseks ja/või üksikküsimuste
lahendamiseks õigus moodustada nõuandvaid alalisi või ajutisi komisjone ja/või töörühmi"
võiks olla kajastatud ka üldkoosoleku all.
KÜSIMUS:
Hr.M.Jostov-kas keegi on vastu, et lisada punkt 28 i " EJL juhatusel on liidu juhtimiseks ja/või
üksikküsimuste lahendamiseks õigus moodustada nõuandvaid alalisi või ajutisi komisjone ja
töörühmi;"üldkoosoleku alla.
OTSUSTATI:
EJL põhikirja läheb üldkoosoleku alla sisse koopia punktist 28 i" EJL juhatusel on liidu
juhtimiseks ja/või üksikküsimuste lahendamiseks õigus moodustada nõuandvaid alalisi või
ajutisi komisjone ja töörühmi;"
ETTEPANEK:
Hr. M. Jostov - panna hääletusele kogu põhikiri koos muudatustega.
HÄÄLETAMINE:
Hääletati selle poolt, et põhikiri koos täienduste ja muudatustega vastu võtta.
POOLT:
VASTU:
ERAPOOLETUID:

24
0
0

OTSUSTATI:
Kinnitada EJL põhikiri koos muudatuste ja täiendustega.
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3.

2005.aasta EJL liikmemaks;

ETTEPANEK:
Hr. U.Karslon tegi ettepaneku 2005.a. EJL liikmemaksu suuruseks kehtestada 1000.- EEK.
HÄÄLETAMINE:
Kehtestada 2005.a. EJL liikmemaksu suuruseks 1000.- EEK.
POOLT:
VASTU:
ERAPOOLETUID:

24
0
0

OTSUSTATI:
EJL liikmemaks aastal 2005 on 1000.- EEK.
4.

2005. aasta EJL eelarve;

KUULATI:
Hr. U.Karlson - tutvustas EJL 2005.a. eelarvet ning lisaeelarvet.
SÕNA VÕTSID:
Hr. M.Lepajõe - ettepanek, et tuleks jälgida võistluskalendrit saatmas augustis meie
jalgrattureid võistlema Hiinasse tutvumaks võistlustingimustega, mis võivad olla OM-l
Pekingis 2008.
SÕNA VÕTSID:
Hr. M. Jostov - ettepanek on väga asjalik - nii treenerid, juhatus kui ka sekretariaat peaks
püüdlema selle ettepaneku realiseerumise poole
ETTEPANEK:
Hr.M.Jostov tegi ettepaneku panna EJL 2005.a. eelarve hääletusele.
POOLT:
VASTU:
ERAPOOLETUID:

21
0
1

OTSUSTATI:
Võtta vastu 2005.a. EJL eelarve.
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5.

Muud küsimused ja sõnavõtud;

ETTEPANEK:
Hr. R.Räim tegi ettepaneku tegeleda kiiremas korras EJL kodulehega, muutmaks seda
kaasaegsemaks ja operatiivsemaks
VASTUS ETTEPANKULE:
Hr.M.Jostov - selles osas on EJL juhatus ette jõudnud - uus koduleht tuleb.
ETTEPANEK:
Hr. M.Jostov tegi ettepaneku valida aukohtu liikmed.
ETTEPANEK:
Hr. M.Lepajõe tegi ettepaneku valida klubide esindajaks Marko Kajandu.
ETTEPANEK:
Hr. M.Kajandu tegi ettepaneku valida aukohtusse Madis Lepajõe, Ants Väravas, Jüri Kalmus,
Oleg Sapoznin.
ETTEPANEK:
Hr. M.Lepajõe tegi ettepaneku valida sportlaste esindajaks Toomas Kirsipuu.
ETTEPANEK:
Hr. M.Jostov tegi ettepaneku valida aukohtu liikmed nimekirja alusel ning avalikul hääletusel.
POOLT:
VASTU:
ERAPOOLETUID:

24
0
0

OTSUSTATI:
EJL aukohtu liikmed valitakse avaliku hääletamise teel nimekirja alusel.
ETTEPANEK:
Hr. M.Jostov tegi ettepaneku valida aukohus koosseisus:
Hr. M.Kajandu - klubide esindaja
Hr. M.Lepajõe - juhatuse esindaja
Hr.A.Väravas - kohtunike esindaja
Hr.J.Kalmus - treenerite esindaja
Hr.T.Kirsipuu - sportlaste esndaja
Hr.O.Sapoznin - EJL aupresident.
POOLT:
VASTU:
ERAPOOLETUID:
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OTSUSTATI:
Kinnitada EJL aukohus koosseisus:
Hr. M.Kajandu - klubide esindaja
Hr. M.Lepajõe - juhatuse esindaja
Hr. A.Väravas - kohtunike esindaja
Hr. J.Kalmus - treenerite esindaja
Hr. T.Kirsipuu - sportlaste esndaja
Hr. O.Sapoznin - EJL aupresident.

KÜSIMUS:
Pr.M.Paal – juhul, kui aukohtust hääled jagunevad 3:3, siis kuidas määratakse otsus?
VASTUS KÜSIMUSELE:
Hr.M.Jostov – aukohus valib esimehe ning tema hääl otsustab.

________________________
Mati Jostov
Koosoleku juhataja
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