EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOLOLEKU
PROTOKOLL
Koosolek toimus 3. märtsil 2009. a. Tallinnas, Oru Hotelli ruumes, asukoht Narva mnt 120B,
algusega kell 16.00 ja lõpuga 17.30.
OSALESID:

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

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale.
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 17.02.2009. a. ja
saadetud välja kõikidele EJL liikmetele 26.02.2009. a.
EJL peasekretär, hr. Urmas Karlson avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi. Tõdes
registreerimislehtede põhjal, et 47-st EJL kuuluvast liikmesklubist oli kohal 37, mis moodustas
78,72%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Väljastati 37 mandaati.
Hr. U. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks hr. Madis Lepajõe. Üldkoosolek
oli nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
Hr. Madis Lepajõe tänas usalduse eest ja asus koosolekut juhtima.
Juhataja tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks pr. Annika Parv ning
häältelugemiskomisjoni liikmeteks hr. Kaido Juurik ja hr. Indrek Kelk. Häältega 37 poolt, vastu
ega erapooletuid ei olnud, valiti üldkoosolek protokollijaks pr. Annika Parv ning häältekomisjoni
liikmeteks hr. K. Juurik ja hr. I. Kelk.
Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Juhataja tutvustas päevakorda, küsis,
kas on teisi ettepanekuid päevakorrapunktide osas. Teisi ettepanekuid ei olnud. Juhataja tegi
ettepaneku kinnitada päevakord.
Hääletamise tulemustega 37 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud kinnitati üldkoosoleku
päevakord järgmisel kujul:
1.

EJL 2008. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
EJL audiitori järeldusotsuse kinnitamine;
EJL 2009. a. audiitori määramine.

2.

2009. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine.

Juhataja tutvustas üldkoosoleku kodukorda. Koosoleku lõpp on planeeritud 17.30-ks. Pärast
ettekannete ära kuulamist on kõigil soovijatel võimalus avaldada oma arvamust, selle pikkuseks
võiks olla kaks minutit. Juhataja küsis, kas on muid ettepanekuid sõnavõttude kestvuse osas.
Muid ettepanekuid ei olnud. Sõnavõttude pikkuseks kinnitati kaks minutit. Hääletamine toimub
hääletuskaartidega.
Juhataja tegi ettepaneku asuda sisuliste päevakorrapunktide käsitlemisele.
Päevakorrapunkt nr. 1.
EJL 2008. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine;
Juhataja andis sõna 2008. a. tegevus- ja raamatupidamise aruande kommenteerimiseks hr. Jaan
Toots´ile ja kaasaettekannete tegijatele hr. Toivo Suvi´le, hr. Riho Räim´ele, hr. Kaido Laas´ile ja
hr. Rein Solnask´ile.
ETTEKANNE:
EJL president hr. Jaan Toots tutvustas tegevus- ja raamatupidamise aruannet, mis oli eelnevalt
laiali saadetud ja täna koosoleku materjalides esitatud. Olulise tegevusena 2008. aastal rõhutas
oma ettekandes võistluste korraldamist, rahvuskoondiste arendamist, osalemist tiitlivõistlustel
(maantee-, maastiku- ja trekisõidus – OM, MM, EM), head koostööd rahvusvaheliste rattasõidu
katusorganisatsioonidega, esindatust riiklikes spordiga seotud organisatsioonides, treenerite ja
kohtunike koolituse ning täiendõppe korraldamist.
1. KAASETTEKANNE:
Hr. Toivo Suvi esitas ettekande 2008. a. võistlushooaja sportlikest saavutustest. Ta nimetas
hooaega kordaläinuks, oli sportlikus mõttes põnev hooaeg, saavutati rahvusvahelistelt võistlustelt
häid kohti, kuigi ei jõutud suurtel tiitlivõistlustel pjedestaalile. Hr. T. Suvi märkis ära, et meil
praktiseeritav süsteem, kus üks treener käib erinevate koondistega võistluselt võistlusele toimib
ka mujal maailmas. Puuduvad aastaringselt toimivad koondised. Põhitöö sportlastega tehakse ära
ikkagi klubides.
2. KAASETTEKANNE:
Hr. Riho Räim esitas ettekande võistluste korraldajate kogu tegevusest. VKK juhatuse peamisi
eesmärke on Eestis korraldavate võistluste taseme tõstmine, 1. ja 2. kategooria võistluste
organiseerimise võrdsete aluste välja töötamine ja suhtlemine kõikide alaliidu alakomisjonidega.
Hr. R. Räim nentis, et nendes valdkondades tuleb veel palju ära teha. VKK nimel loodab hr. R.
Räim solidaarsust, mõistmist ja koostööd liidu ning alakomisjonidega.
3. KAASETTEKANNE:
Hr. Kaido Laas esitas ettekande treenerite nõukogu tegevusest. Treenerite nk. käis koos neli
korda. Koosolekutel arutati peamiselt koondistega ja noortespordiga seotud küsimusi ning tehti
vajalikke ettepanekuid juhatusele. Hr. K. Laas rõhutas, et meie noorte sportlik tase on tõusnud ja
laste juurdekasv klubides näitab kasvutrende. Tema arvamuse kohaselt peaks maakondades
olema noortega tegelevaid klubisid rohkem, et lapsed ei peaks sõitma kaugele trenni.
ARVAMUS:
Hr. M. Lepajõe arvas, et praeguses raskes majanduslikus seisus hakkavad klubid hoopis ühinema,
et kulusid kokku hoida.
ETTEPANEK:
Hr. Andres Lekko tegi ettepaneku treenerite nõukogule treeneri kutseeksamitel esitatud
praktilised tööd süstematiseerida. Nende põhjal koostada õppematerjalid, mida on võimalik
kasutada uute treenerite koolitamisel.

SELGITUS:
Hr. Urmas Karlson andis selgituse, mille kohaselt on kutsekomisjonil kõik praktiliste tööde
materjalid arhiveeritud, kuid vajavad süstematiseerimist. Idee saadud materjalid lisada I-II astme
treeneri õppeprogrammidesse ei ole uus ja sellega on kutsekomisjon arvestanud.
4. KAASETTEKANNE:
Hr. Rein Solnask esitas ettekande kohtunike kogu tegevusest. 2008. aastal teenindasid EJL
kohtunikud 73 kalendrivõistlust kogumahuga 534 võistluspäeva. Sellega olid aasta jooksul
tegevad kokku 78 kohtunikku. Kahetsusväärselt ei esitanud mitmete võistluste peakohtunikud
nõuetekohast peakohtuniku aruannet. Osalt peakohtunike tegemata jätmistest, osalt võistluste
korraldajate tegevuse vajakajäämistest. Tulevikku silmas pidades soovib kohtunike kogu jätkata
koostööd võistluste korraldajate koguga ja treenerite nõukoguga, oodates neilt samasugust
suhtumist kohtunikesse ja respekti EJL-i poolt väljatöötatud dokumentidesse.
Juhataja tänas ettekandjaid ja tegi ettepaneku kuulata kohe ära ka audiitori järeldusotsuse ja andis
sõna hr. U. Karlsonile.
KUULATI:
Hr. U. Karlson luges ette EJL audiitori järeldusotsuse.
Audiitoribüroo Õnne Kurvet vannutatud audiitori Õnne Kurvet`i arvamuse kohaselt kajastab
raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt MTÜ Eesti Jalgratturite Liit
finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
ETTEPANEK:
Hr. M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et kinnitada 2008. aasta tegevus- ja raamatupidamise
aastaaruanne koos audiitori järeldusotsusega?
HÄÄLETATI:
Kinnitada EJL 2008.
järeldusotsusega.
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POOLT 37, vastu ega erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
Kinnitada EJL 2008.
järeldusotsusega.
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tegevus-
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Juhataja andis sõna hr. U. Karlson´ile audiitori nimetamiseks 2009. aastaks.
KUULATI
Hr. U. Karlson tegi ettepaneku valida 2009. a. EJL audiitoriks pr. Õnne Kurvet.
ETTEPANEK:
Hr. M. Lepajõe – Kes on selle poolt, et valida 2008. a. EJL audiitoriks pr. Õnne Kurvet?
HÄÄLETATI:
Valida 2009. a. EJL audiitoriks pr. Õnne Kurvet.
POOLT 37, vastu ja erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
Kinnitada EJL 2009. a. EJL audiitoriks pr. Õnne Kurvet, OÜ Audiitoribüroo Õnne Kurvet
(registrikood: 10572660).

Päevakorrapunkt nr. 2.
2009. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine.
Juhataja andis sõna hr. Jaan Tootsile päevakorra teise punkti osas.
KUULATI:
Hr. J. Toots tutvustas üldkoosolekule juhatuses arutatud 2009. aasta eelarveprojekti üldmahuga
6 062 000.- krooni.
Toimus arutelu, mille käigus tehti eelarve parandusettepanek vähendada rahvusvaheliste
tiitlivõistluste lõigus planeeritavaid kulusid maastiku- ja trekisõidus vastavalt 80 700.- ja 40 000.krooni ning sellest summast moodustada täiendav reserv rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
osalemiseks.
Juhataja pani hääletusele eelarve paranduse vastavalt ettepanekule ja teha VI kuluartiklisse
kuuendaks reaks tiitlivõistluste reserv 120 700.- krooni.
POOLT 37, vastu ja erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
Vähendada rahvusvaheliste tiitlivõistluste lõigus planeeritud kulusid maastikusõidus 80 700.- ja
trekisõidus 40 000.- krooni ning teha VI kuluartiklisse kuuendaks reaks tiitlivõistluste reserv
kuhu kanda 120 700.- krooni.
Juhataja küsis, kas on eelarve osas veel ettepanekuid
ETTEPANEK:
Hr. Indrek Kelk tegi ettepaneku tõsta reservist 60 000.- krooni Eestis toimuvate rahvusvaheliste
võistluste kulude katteks. Seega rahvusvaheliste võistluste kulude pool oleks 310 000.- krooni
ning jaguneks järgmiselt:
80 000.- krooni Saaremaa Velotuur
30 000.- krooni Tartu Noortetuur
100 000.- krooni Tallinn-Tartu GP
100 000.- krooni SEB Tartu GP
Juhataja pani hääletusele hr. Indrek Kelgu ettepaneku.
POOLT 37, vastu ja erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
Tõsta 2009. a. eelarve reservist 60 000.- krooni Eestis toimuvate rahvusvaheliste võistluste
korraldamise kuludesse.
ETTEPANEK:
Hr. Andres Lekko tegi ettepaneku täpsustada tulude tabelis kuuendat rida järgmiselt –
”Hasartmängumaksu nõukogu toetus kontinentaal meeskonnale”.
Juhataja küsis üldkoosolekult nõusolekut.
OTSUSTATI:
Üldkoosolek oli nõus hr. A. Lekko parandusettepanekuga.
Juhataja küsis, kas on vee ettepanekuid 2009. a. eelarve osas. Ettepanekuid ei olnud ja juhataja
andis sõna hr. U. Karlson´ile 2009. a. tegevuskava tutvustamiseks.

KUULATI.
Hr. U. Karlson tutvusta 2009. aasta tegevuskava põhilisi suundi. Oluliseks pidas OM alade
rahvuskoondiste arendamist, Eesti MV korraldamist, tiitlivõistlustel osalemist, EJL pikaajalise
arengukava ülevaatamist ja täiendamist ning uute spordirajatiste rajamisele kaasaaitamist.
Juhataja küsis, kas on küsimusi või ettepanekuid. Kuna neid ei olnud pani juhataja kinnitamiseks
hääletusele 2009. aasta EJL tegevuskava ja eelarve koos parandusettepanekutega üldmahus 6 062
000.- krooni, mis sisaldab 800 000.- kroonist reservi 2010. a-ks.
HÄÄLETATI:
POOLT 37, vastu ja erapooletuid ei olnud
OTSUSTATI:
Kinnitati 2009. a. EJL tegevuskava ja eelarve koos parandusettepanekutega üldsummas
6 062 000.- krooni, mis sisaldab 800 000.- kroonise reservi 2010. a-ks.
KUULATI:
Hr. U. Karlson teatas, et meil on liikmeid, kes ei ole oma liikmemaksu tasunud. Ta tegi
ettepaneku määrata veelkord täiendav tähtaeg, mille järgne tasumata jätmine on tõestuseks klubi
tegevuse lõpetamisele ja aluseks EJL liikmete nimekirjast kustutamisele.
Toimus arutelu.
ETTEPANEK:
Hr. J. Toots tegi ettepaneku anda volitus juhatusele, et võlgnikud välja kutsuda ja nendega
rääkida ning järgmisel üldkoosolekul aru anda.
Juhataja küsis üldkoosolekult arvamust.
OTSUSTATI:
Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus, et edaspidi võlgnike teemaga tegeleb EJL juhatus.
Koosoleku juhataja küsis, kas on veel kellelgi küsimusi või ettepanekuid. Neid ei olnud.
Üldkoosoleku juhataja hr. M Lepajõe tänas usalduse eest ja luges koosoleku päevakorra
ammendatuks.

________________________
Madis Lepajõe
Koosoleku juhataja

________________________
Annika Parv
Protokollija

