EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOLOLEKU
PROTOKOLL
Koosolek toimus 14. märtsil 2013. a. Tallinnas, Pirita TOP SPA Hotelli konverentsisaalis Aegna,
asukoht Regati pst 1, algusega kell 17.00 ja lõpuga 18.45.
OSALESID:

41 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget
6 EJL juhatuse liiget
8 külalist
(registreerimislehed lisatud)

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale.
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 06.03.2013 ja saadetud
välja kõikidele EJL liikmetele 08.03.2013.
EJL peasekretär, Urmas Karlson avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi.
Tõdes registreerimislehtede põhjal, et 50-st EJL kuuluvast liikmesklubist oli kohal 41, mis
moodustas 82 %, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
U. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Oleg Sapožnini. Üldkoosolek oli nõus,
vastu ega erapooletuid ei olnud.
U. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Annika Parv. Üldkoosolek oli
nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
U. Karlson tegi ettepaneku valida koosoleku häältelugemiskomisjoni liikmeteks Rein Solnask´i ja
Ants Väravas´e. Üldkoosolek oli nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
O. Sapožnin asus koosolekut juhtima.
Juhataja tutvustas üldkoosoleku kodukorda. Koosoleku lõpp on planeeritud 20.00-ks.
Hääletamine toimub hääletuskaartidega, salajane hääletamine toimub valimisbülletäänide
täitmise teel.
Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Juhataja tutvustas päevakorda, küsis,
kas on teisi ettepanekuid päevakorrapunktide osas. Juhataja tegi ettepaneku kinnitada päevakord.
Hääletamise tulemustega 41 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud kinnitati üldkoosoleku
päevakord järgmisel kujul:
1.

EJL 2012. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine
EJL audiitori aruande kuulamine

2.

EJL liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine

3.

EJL 2013 a. tegevussuundade ja eelarve kinnitamine

4.

EJL presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine perioodiks 2013-2017

Päevakorrapunkt nr. 1
EJL 2012. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine
Juhataja andis sõna 2012. a. tegevus- ja raamatupidamise aruande kommenteerimiseks Jaan
Toots´ile.
ETTEKANNE:
Rõõm on tõdeda, et nelja aasta jooksul on klubide arv tõusnud 47-lt 50-le. Liikmeskonnast
lahkunud on kuus ja liitunud on üheksa klubi. Juhatus on juba viimased 7-aastat töötanud seitsme
liikmelisena. Seitsmest kuus on olnud liikmed juba kümme või rohkem aastat, Jaan Kirsipuu neli
aastat.
126. Eesti jalgrattaspordi hooaeg oli meeldivaid emotsioone pakkuv, heas mõttes pingeline
sportlastele, töine treeneritele, kohtunikele ja võistluste korraldajatele.
Aasta algul püstitatud organisatsioonilised ja sportlikud eesmärgid said enamuses täidetud.
Suhted ja koostöö katusorganisatsioonidega Eestis (Kultuuriministeerium, EOK), Euroopas ja
maalimas on head ning oleme nendes esindatud (EOK täitevkomitee J. Toots, esindajate kogu U.
Karlson, UEC asepresident M. Lepajõe, UCI komissaar M. Lepajõe).
Eelarve tasakaal on juhatusele väga tähtis ja olnud päevakorras arutluseks pea igal koosolekul.
Sellest tulenevalt on tulude ja kulude vahe hoitud aasta lõpuni plussis. Lisaks on alates 2008.
aastast ühe prioriteedina eelarvepoliitikas hoitud 63 912 € suurust reservi.
Kassapõhise arvestuse põhjal olid 2012. a. tulud 344 583 € ja kulud 318 858 €. Kogu tegevus
2012. a näitas 25 725 € plussi, millele võib lisada reservi 63 912 €. Oluline, et liidu poolt on
suudetud tagada stabiilne eelarvepoliitika.
Kindlasti oli ja on Liidu üheks peamiseks tegevuseks sportivate ratturite arvu suurendamine,
nende sooritusvõime parandamine ja viimine rahvusvahelisele tasemele.
Sellel aastal tagati plaanipäraselt koondiste liikmetele vajaliku ettevalmistuse ja kindlustati
osavõtt rahvusvahelistel- ja tiitlivõistlustel.
Liidu strateegia on viimastel aastatel panustada eelkõige maanteesõidu juunioride koondisele
vajalike tingimuste loomiseks. Samuti on suurema tähelepani all maastikurattasõidu koondis ja
maanteesõidu noortekoondis. Trekisõidu koondise tegevust on käsitletud projektipõhiselt. Uue
alana on kasvamas BMX kross.
Kindlasti peab tulevikus juhatus kujundama strateegiat ja tegema valikuid erinevate rattaalade
arendamisel. Paraku on nii, et riigi väike rahvaarv teeb omad piirangud. Tänase seisuga
domineerivad maanteesõit ja maastikurattasõit, milles on meil maailmatasemel tegijad.
Meie tippratturite kõrget tasaet näitab sõlmitud profilepingute arv, mille olid allkirjastanud 9
ratturit.
Nende puhul on tegemist valdava enamuse puhul noorte arenemisvõimeliste ratturitega kelle
saavutustest kuuleme kindlasti veel mitmeid aastaid.
Eesti sportlaste ja spordihuviliste jaoks oli 2012. aasta märksõnaks Olümpia. Kindlasti muutis see
ka rattaspordi hooaja eriliseks. Meie ratturite kvalifitseerumine Londoni mängudele, tõestab
järjekordselt rattaspordi kuulumist Eesti eliitalade hulka. Maanteeratturite võimalused jõuda
medalikohtadele ei olnud sugugi võimatud, kuid arvestama peab, et rattasport pakub palju
võimalusi kõigile osalejatele. Tuleb tunnistada, et seekordne võistluste käik ei kujunenud meie
ratturitele soosivaks, kuid siiski olema väga rahul naisratturi, Grete Treieri grupisõidus
saavutatud 17. kohaga. Märkimisväärne on ka fakt, et kogu Eesti taasiseseisvuse ajal on Eesti
ratturid osalenud kõigil suveolümpiamängudel.
2012. aasta ei olnud küll tiitlivõistlustelt saavutatud tulemuste poolest sarnane 2009. aastaga, mil
saavutasime
kolmikvõidu
Euroopa
MV-lt
maastikurattamaratonis.
Kuid
Maailmameistrivõistlustel saavutatud Grete Treieri 7. koht naiskonnasõidus ja Tanel Kangerti 13.

koht eraldistardis on juba klass omaette.
Lisaks on meie sportlased suurematelt rahvusvahelistelt jõuproovidelt saavutanud mitmeid kohti
esikolmikus, esikümne hulka jõudmisi ei jõuaks üles lugedagi.
Palju räägitakse maanteeratturite edust, kuid meil on ka andekaid maastikurattureid. Martin Loo
on sellel aastal teinud suure arengu, olles rahvusvahelistelt võistlustelt kogutud UCI punktide
põhjal tõusnud maailmareitingus 42. kohale.
Rattaspordi populaarsuse tõusvat trendi kinnitab kandepinna kasv aasta aastalt, tõestuseks on
populaarsete rahvaspordiürituste osalusnumbrid, mis sel aastal oli kokku 24 000 (SEB Tartu
rattaralli 4500, SEB Tartu rattamaraton 5400, Filter Eesti maanteekarikasari 4500 osalejat
Samsung Estonian Cupi maastikurattamaratonide sarja osalemiskordi kokku 9600).
Rahvaüritustel osalejate arvu kasvuga on proportsionaalselt suurenenud ka litsentseeritud,
tippspordile orienteeritud sportlaste arv, mis on käesoleval aasta kasvanud juba üle 600.
Tuleb tunnistada, et rattaspordi populaarsuse tõusul on märkimisväärne roll üleriigilise tähtsusega
rahvaspordiüritustel.
2012. a. korraldati suurel hulgal võistlusi rattaspordi põhialadel, mis on arvuliselt 85.
Juba traditsiooniks on saanud rahvusvahelised UCI 1. kategooria võistlused Tallinn-Tartu GP,
SEB Tartu GP.
Edukalt sai korraldatud Balti riikide ühisprojekti raames viis päeva kestev Baltic Chain Tour, mis
esmakordselt registreeriti UCI võistluskalendris 2.2 kategooria võistlusena.
Need võistlused on tõstnud oluliselt rahvusvahelist huvi Eesti vastu, sest rattasport on maailmas
oma populaarsuses kindlalt top viie hulgas ja huvilisi rattasündmuste vastu palju.
Eesti rattasõidus on alati olnud kindel koht Saaremaa velotuuril, mis 2012. aastal korraldati 55.
korda. See võistlus on iga ratturi südames. Suur tunnustus korraldajale, Saaremaa Jalgrattaklubi
Viiking eestvedajale Riho Räimele, kes on suutnud traditsiooni hoida. Loodame, et Riho Räimel
jätkub tahet ja energiat selle võistluse korraldust vedada ka tulevikus.
Vaadates seda suurt võistluste hulka võistluskalendris, osalejate arvu ja sportlikku taset, siis ilma
professionaalsete kohtuniketa ei oleks võimalik pingetetta seda juhtida ja reguleerida. Kohtunike
roll kogu rattaspordi tervikpildis on väga suure tähtsusega. On väga kiiduväärt, et leidub mehi ja
naisi, kellel on selline kutsumus ning panustavad rattaspordi arengusse sel viisil. Kohtunike
nimekirjas on sel aastal 77 kohtunikku, kelle tegevust on kordineerinud kohtunike kogu esimees
Rein Solnask.
See on lühidalt 2012. aasta tegevuse kokkuvõte.
Eelarvega 2012. aastal jäime kenasti plussi. Esimest korda sellel 2013. aastal me kasutame ära 29
998 € eelmise aasta tegevuse rahalisest jäägist. Kindlalt luban, et saame raha juurde ja säilitame
kindlasti reservi mahus 63 912 € ka järgmistel aastatel.
Juhataja küsis kas on küsimusi? Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks Treenerite nõukogu aseesimehele Riho Räim´ele.
1. KAASETTEKANNE
Alustaks sellest, et 2. veebruaril toimus Kohtunike üldkogu, kus otsustati valid uus 11-liikmeline
Treenerite nõukogu. Kõige pealt tuleb avaldada tunnustust eelmise nõukogu esimehele, Jüri
Kalmusele kes pikalt seda vedas ja tegi head tööd.
Liikmeteks tuli mõningaid noori mehi, mis on väga positiivne. 15. veebruaril toimunud
Treenerite nk koosolekul valiti juhataja, kelleks sai Kaido Juurik.
Eelmine aasta meil midagi olulist tegemata ei jäänud. Võib-olla siiani Treenerite nõukogu on
vähe esitanud oma nägemusi ja ei ole piisavalt tutvustanud projekte juhatusele, nüüdsest püüame
seda parandada. Uus juhatus on võtnud nõuks teha kokkuvõte tehtud tööst ja koostada uus
arengukava. Seda on vaja, kuna kogu süsteem alates UCI-st on muutunud. Meil on olemas hästi

korraldatud tippvõistlused ja rahvaspordiüritused, suur harrastajate kandepind. Aga selleks, et
tippspordis edasi minna ja tulemusi saavutada peame midagi muutma. Viimastel aastatel oleme
kaotanud palju noori mehi MU vanuseseklassis.
Veel üheks murelapseks on treenerite tasustatavus. Kuidas saada noori treeneritöö juurde? Meie
ülesandeks on teha ettepanekuid nii juhatusele kui ka muudele ühendustele, et leida lahendusi.
Loodan, et ka juhatus jätkab samas vaimus ja et meie ettepanekuid võetakse kuulda, loodan heale
koostööle.
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna Kohtunike kogu esimehele Rein Solnask´ile.
2. KAASETTEKANNE
Kõikki numbreid pole mõtet ette lugeda, need korduvad aasta-aastalt sama suurtena. Eelmine
aasta oli mõnevõrra eriline selle poolest, et võistluskalendrisse oli lisandunud veel mõned
võistlused juurde. Ka 2013. aasta kalendris on pilt sama.
Kohtunikud on olnud tublid, mida kinnitas meie kogu üldkoosolek, kus kiideti juhatuse töö
heaks. Kohtunikelt oodatud põhiülesanded, viia ja juhtida võistlused läbi märkamatult,
protokollide kiire koostamine, said täidetud.
Hindame ka seda kui kiiresti saabuvad võistluste kohta peakohtunike hinnangud. See eriti hea ei
olnud, aga asi on, võrreldes eelmiste aastatega, paranenud. Need on tähtsad andmed kohtunikele
kui ka võistluste korraldajatele.
Noori inimesi on mõningal määral tulnud juurde. 2012. a. põhi raskuskese on olnud kohtunike
kategooriate raamistiku väljatöötamine, selle kinnitasime ka nüüd ära. Uut hooaega silmas
pidades, kui kohtunikke värbate siis EJL kodulehel on olemas vastav tabel.
Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis Raivo Rannamets. Parima noorkohtuniku kategoorias
Kaja Remmelgas.
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Juhataja andis sõna Võistluste korraldajate kogu liikmele Mihkel Reilele.
3. KAASETTEKANNE
Tuleb nentida, et meie kogu on passiivseim organisatsioon, sest me regulaarselt koos ei ole
käinud. Samas 2012. a. on Võistluste korraldajate kogu muutunud oluliselt aktiivsemaks. Enim
intriige tekitav teema oli harrastussportlaste litsentseerimine. Leidsime, et ette pandud kujul ei ole
võistlustele kasulik ja edasiviiv, pigem pärssiv. Pakkusime omapoolse lahendusena välja
alternatiivi, ehk siis kehtestada hoopis kõrgemad EJL kalendrisse registreerimise tasud. Hea meel
on tõdeda, et EJLi juhatus meie nõuandeid kuulda võttis ja see sai ellurakendatud.
Oluline teema oli ka iga-aastane kalendri arutelu. Kuna varasemalt on kalendri kokkupanek
tekitanud palju tüli, siis tuli mõte juba varakult selle koostamise käigus teha ühine koosolek.
Usun, et see õnnestus ja peaksime seda initsiatiivi ka järgmistel aastatel rakendama. Kuigi tuleb
nentida, et probleemid siin juures on Võistluste korraldajate kogu kui institutsiooni olemus. Me
oleme kõik omavahel tihedas konkurentsis napi osalejaskonna ja toetajate pärast. Sealt tulenevalt
on üksmeele leidmine mõnevõrra keerulisem.
Vaadates 2013. a-sse, ka siin on paar punkti millega VKK peaks tegelema. Üks on tiitlivõistluste
korraldamisõiguste jagamise reglemendi väljatöötamisega, millele on juhatus andnud meile
volitused moodustada vastav töörühm ja juhend järgmiseks hooajaks välja töötada.
Teine teema on võistluste turvalisuse poole suurendamine. Tuleks luua erinevate võistluste

turvastandardite kategooriad A, B, C.
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Juhataja küsis, kas on sõnasoovijaid?
Sõnasoovijaid ei olnud.
Juhataja tänas ettekandjaid ja tegi ettepaneku kuulata kohe ära ka audiitori aruanne ning andis
sõna U. Karlsonile.
KUULATI:
U. Karlson luges ette EJL audiitori aruande arvamuse.
SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Eesti Jalgratturite Liit üldkoosolekule
Olen auditeerinud Eesti Jalgratturite Liit raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31.12.2012, tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet
eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 12 kuni 26.
Arvamus
Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
Eesti Jalgratturite Liit finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Õnne Kurvet
Vandeaudiitori number 174
OÜ AUDIITORBÜROO Õnne Kurvet
Audiitorettevõtja tegevusloa number 30
Tallinn
13.03.2013
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
KÜSIMUS:
Kaupo Raag – Mida juhatus kavatseb teha EJL liikmemaksu võlglastega?
VASTUS:
U. Karlson – 2013. a. alguseks olid kõik 2012. aasta liikmemaksud tasutud.
VASTUS:
J. Toots – Juhatusel on õigus liikmed, kes jätavad liikmemaksu tasumata, heita liikmeskonnast
välja. Viimasel juhatuse koosolekul üks selline klubi kustutatigi nimekirjast. Samal koosolekul
võeti ka liikmeks uus klubi, kes oli esitanud nõuetekohase avalduse.
ETTEPANEK:
O. Sapožnin – Kes on selle poolt, et kinnitada 2012. aasta tegevus- ja raamatupidamise
aastaaruanne?
HÄÄLETATI:
Kinnitada EJL 2012. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne.
POOLT 41, vastu ega erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:

Kinnitada EJL 2012. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne.
Päevakorrapunkt nr. 2
Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine
Juhataja andis sõna U. Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas.
KUULATI:
O. Sapožnin – Edastan Juhatuse ettepaneku, milleks on jätta EJLi sisseastumismaksuks (260 €) ja
aastamaksuks (100 €) samaks nagu oli 2012. aastal. Aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. mai
2013.
KÜSIMUS:
Teet Reedi – Kui me soovime tõsta registreeritud harrastajate hulka ja vaadates 260 €
sisseastumismaksu peale ning mõtleme alustava klubi peale, siis mida nad selle raha eest saavad?
VASTUS:
U. Karlson – Ühekordse sisseastumismaksu tasumisega kinnitab klubi tõsist soovi ja võimekust
tegutseda.
ARVAMUS:
M. Lepajõe – Suurem eesmärk on ikkagi see, et klubid väga tõsiselt mõtleks enne kui nad EJL
liikmeks astuvad. See toob kaasa lisaks õigustele ka kohustused. Soovime ju, et EJLil oleks
liikmeteks tugevad klubid, siis on ka Liit tugevam.
ARVAMUS:
J. Toots – 260 € ei ole suur summa EJL ühekordseks toetuseks. See on selleks, et tööd
organiseerida ja kinnitus, et tahad olla tõsine klubi selles liidus.
ARVAMUS:
V. Kaldoja – Väike tähelepanek 260 € on sisseasumismaks ja 260 000 € on kulutused mida
saavad klubid endale tagasi. Teatud korrelatsioon on olemas. Ja seda ei saa, kui ei ole EJL liige.
ETTEPANEK:
O. Sapožnin – Kes on selle poolt, et jätta EJLi sisseastumismaksuks (260 €) ja aastamaksuks (100
€) samaks nagu oli 2012. aastal. Aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. mai 2013?
HÄÄLETATI:
Kinnitada sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ning selle tasumistähtajaks 1. mai
2013.
POOLT 41, vastu ega erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
Kinnitada 2013. aasta sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ja selle tasumistähtajaks
1. mai 2013.
Päevakorrapunkt nr. 3
2013. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine
Juhataja andis sõna Jaan Tootsile päevakorra kolmanda punkti osas.
KUULATI:
J. Toots – 2013. aasta eelarve on sedasi, et kulud 349 474 €, tulud 319 476 €. 2012. a. tegevuse
tulemist 29 998 € läheb 2013. a. eelarvesse tegevuskulude tasakaalustamiseks. Olen kindel, et
suudame tuua eelarvesse lisa raha.

Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile.
U. Karlson – Oleme suutnud tulude poolt hoida stabiilsena aastatel 2010-2013. Põhiosa tuludest
kaetakse riiklikest toetustes, veidi vähem EOKst ja Kultuurkapitalilt. Viimase neljal aastal on
riiklikud toetused suurusjärgus 120 000 €. Sellise toetusega oleme spordiorganisatsioonidest
kindlalt esikümnes. EOK ja kultuurkapitali toetused kokku on samas mahus ca. 120 000 €.
Muudest tuluallikatest kaetakse 109 000 €. Kokku siis 349 747 €.
Kuluartiklites on rahalised jaotused sarnases proportsioonis eelmiste aastatega. Suurenenud on
palgafond 31 528 € seoses kolme uue töölepingu sõlmimisega, kelleks on kaks Audentese
spordikooli treenerit ja üks sportlane, kes täitis MM-l EOK normi. Selle summa katab EOK.
Teiste kululõikudes suuri muutusi 2012. aastaga ei ole.
Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda?
KÜSIMUS:
M. Reile – Miks on rahvusvaheliste võistluste kulu real Saaremaa velotuurile eraldatud 5000 €,
kuigi seda 2013. aastal ei toimu?
VASTUS:
J. Toots – See on 2014. a. ettemaks.
KÜSIMUS:
T. Reedi – Kas EJL ei planeeri 2013.a reklaami tulusid?
VASTUS:
U. Karlson – Planeerime küll reklaami tulusid, aga kuna pole hetkel sõlmitud veel lepinguid, siis
ei saa ka seda eelarvesse panna.
VASTUS:
J. Toots – Oleme võtnud eesmärgiks leida täiendavat tulu 30 000 €, et aasta tulud ja kulud oleks
plussis.
Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? Kuna neid ei olnud pani juhataja
kinnitamiseks hääletusele 2013. aasta EJL tegevuskava ja eelarve üldmahus 414 981 €.
HÄÄLETATI:
POOLT 41, vastu ja erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI:
Kinnitati 2013. a. EJL tegevuskava ja eelarve üldsummas 414 981 €.
Päevakorrapunkt nr. 4
EJL presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine perioodiks 2013-2017
O. Sapožnin – Tutvustas valimisreglementi, mis oli ka liikmetele laiali saadetud kaks nädalat
enne üldkoosolekut.
Praegune juhatus on senisele tegevusele tuginedes arvamusel, et 7-liikmeline juhatus on kõige
efektiivsem ja teeb üldkoosolekule ettepaneku valida 7-liikmeline juhatus. Kas on teisi
ettepanekuid?
Teisi ettepanekuid ei olnud.
HÄÄLETATI:
Juhataja küsis, kes on selle poolt, et EJL juhatus on seitsme liikmeline?
POOLT 35.
Erapooletuid 6, keegi vastu ei olnud.

OTSUSTATI:
Kinnitati juhatuse suuruseks seitse liiget.
Juhataja tutvustas klubide poolt esitatud juhatuse liikmete kandidaatide nimekirja perioodiks
2013-2017, mille esitamise tähtaeg oli 28. veebruar.
Üles seati kokku üheksa kandidaati:
Presidendiks - Jaan Toots (5)
Asepresidendiks - Enn Veskimägi (5)
Asepresidendiks - Väino Kaldoja (5)
Juhatuse liikmeteks:
Madis Lepajõe (6)
Raivo Rand (5)
Jaan Kirsipuu (5)
Erkki Raasuke (1)
Mait Meriloo (2)
Evald Pärni (3)

MTÜ Kayaba, Kalevi Jalgrattakool, Tartu SK Velo, Nõmme
Spordiklubi, SJK Viiking.
MTÜ Kayaba, Kalevi Jalgrattakool, Tartu SK Velo, Nõmme
Spordiklubi, SJK Viiking.
MTÜ Kayaba, Kalevi Jalgrattakool, Tartu SK Velo, Nõmme
Spordiklubi, SJK Viiking.
Klubi Tartu Maraton, MTÜ Kayaba, Kalevi Jalgrattakool, Tartu SK
Velo, Nõmme Spordiklubi, SJK Viiking.
MTÜ Kayaba, Kalevi Jalgrattakool, Tartu SK Velo, Nõmme
Spordiklubi, SJK Viiking.
MTÜ Kayaba, Kalevi Jalgrattakool, Tartu SK Velo, Nõmme
Spordiklubi, SJK Viiking.
Spordiklubi CFC.
MTÜ Kayaba, Tartu SK Velo.
Kalevi Jalgrattakool, Nõmme Spordiklubi, SJK Viiking.

O. Sapožnin – EJL presidendi kohale on esitatud üks kandidaat hr. Jaan Toots. Rohkem
kandidaate ei ole. Seega teen ettepaneku teha lahtine hääletus?
Kõik poolt.
HÄÄLETAMINE:
Juhataja tegi esitatud ettepaneku põhjal valida EJL presidendiks hr. Jaan Tootsi.
Hääletamise tulemusena 41 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL presidendiks Hr.
Jaan Toots.
KUULATI:
J. Toots – Te olete mind juba kolmandat korda usaldanud Jalgratturite Liitu juhatama. Minu käest
on mitu korda küsitud, et miks sa seda tänamatud tööd teed? Ma julgen teile öelda, et see töö ei
ole tänamatu. Tänu tuleb selles kui näed tulemusi ja võite. Kui jalgrattaspordil läheb hästi, siis
see ongi suur tänu kogu EJL juhatusele. Teeme enda poolt kõik, et võistlused, mida te plaanite, ja
milles me saame kaasa aidata, oleks täidetud. Rohkem ma ei taha lubada kuna võistluskalender
on väga pingeline, saaks vähemalt need tehtud. On väikseid komistuskive, näiteks Saaremaa
velotuuri ära jäämine. Loodame, et suudame niipalju teha, et järgmisel aastal oleks see olemas.
Tänan hea koostöö eest.
O. Sapožnin – EJL asepresidendiks on pakutud kaks kandidaati hr. Enn Veskimägi ja hr. Väino
Kaldoja. Kuna reglemendi järgi valitakse kaks asepresidenti ja ka kandidaate on kaks, siis teen
ettepaneku valida asepresidendid eraldi lahtise hääletuse teel.
Kõik poolt.
HÄÄLETAMINE:
Juhataja ettepanek valida EJL asepresidendid hr. Enn Veskimägi.
Hääletamise tulemusena 40 poolt, erapooletuid 1, keegi vastu ei olnud – valiti EJL
asepresidendiks hr. Enn Veskimägi.
Juhataja ettepanek valida EJL asepresidendid hr. Väino Kaldoja.
Hääletamise tulemusena 41 poolt, erapooletuid ja vastu ei olnud – valiti EJL asepresidendiks hr.

Väino Kaldoja.
O. Sapožnin – Nüüd on vaja valid neli juhatuse liiget. Kandidaate on kokku kuus, seega tuleb
teha salajane hääletamine. Need, kes kõige rohkem hääli koguvad jäävad juhatusse. Olete sellega
nõus?
Kõik poolt.
O. Sapožnin – Vastavalt reglemendile omab iga delegaat 4 häält.
Jagati välja valimisbülletäänid. Toimus salajane hääletamine.
O. Sapožnin – Annan sõna häältelugemiskomisjoni liikmele Rein Solnask´ile.
KUULATI:
R. Solnask – Lugupeetud üldkoosolek, häältelugemiskomisjon saavutas lugemisel järgmised
tulemused:
Jaan Kirsipuu – poolt 40
Madis Lepajõe – poolt 36
Mait Meriloo – poolt 5
Evald Pärni – poolt 12
Erkki Raasuke – poolt 33
Raivo Rand – poolt 37
Seega valituks osutusid:
Jaan Kirsipuu
Madis Lepajõe
Erkki Raasuke
Raivo Rand
Häältelugemiskomisjon kinnitas, et kõik hääletuslehed oli korrektsed. Hääletas 41 klubi. Ühtegi
rikutud lehte ei olnud, ühel lehel oli kolm häält, mis on lubatud. Kokku oli 163 häält.
O. Sapožnin – Olete valinud uue Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse 2013-2017 koosseisu
järgmiselt:
President: Jaan Toot
Asepresident: Enn Veskimägi
Asepresident: Väino Kaldoja
Liikmed:
Jaan Kirsipuu
Madis Lepajõe
Erkki Raasuke
Raivo Rand
Koosoleku juhataja, Hr. O. Sapožnin küsis, kas kellelgi on pretensioone koosoleku läbiviimise
osas. Neid ei olnud. Juhataja luges koosoleku lõppenuks. Ta tänas kõiki osavõtjaid ja soovis edu
valitud juhatusele.
J. Toots – Head rattahooaega kõikidele!
________________________
Oleg Sapožnin
Koosoleku juhataja

________________________
Annika Parv
Protokollija

