EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

Koosolek toimus 9.novembril 2016. a. Tallinnas, Nordic Hotel Forumi konverentsiruumis,
asukoht Viru väljak 3, algusega kell 14:00 ja lõpuga 15:00
OSALESID:

44 Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) kuuluva klubi liiget
5 EJL juhatuse liiget
5 külalist
(registreerimislehed lisatud)

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud
korrale. Üldkoosoleku päevakorrapunkt – uue juhatuse valimine - otsustati EJL-i juhatuse 21.
septembril toimunud koosolekul. Üldkoosoleku materjalid saadeti välja kõikidele EJL
liikmetele 27. oktoobril 2016.a.
EJL president, Jaan Toots avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi. Tõdes
registreerimislehtede põhjal, et 61-st EJL kuuluvast liikmseklubist oli kohal 44, mis
moodustas 72%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
J. Toots tsiteeris EJL põhikirja, mille kohaselt üldkoosolekut juhatab liidu president. Kas kõik
on sellega nõus?
Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
EJL peasekretär Urmas. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Kaja
Malts`i.
Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
U. Karlson tegi ettepaneku valida häältelugemise komisjoni liikmeteks Rein Solnask`i ja
Evelin Idarand`i.
Üldkoosolek oli ettepanekuga nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
J. Toots asus päevakorda juhtima.
Juhataja tutvustas üldkoosoleku päevakorda. Hääletamine toimub hääletuskaartidega, salajane
hääletamine toimub valimisbülletaanide täitmise teel. Koosoleku lõpp on planeeritud hiljemalt
16:00.
Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Juhataja küsis, kas on teisi
ettepanekuid päevakorrapunktide osas.
Madis Lepajõe tegi ettepaneku lisada päevakorda lisapunkt – EJL aunimetuse andmine.
Hääletamise tulemusega 38 poolt, erapooletuid 6, vastu ei olnud, kinnitati päevakorra
lisapunkt.

Hääletamise tulemusega 44 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud, kinnitati üldkoosoleku
päevakord koos lisapunktiga järgmisel kujul:

1.

EJL presidendi ettekanne;

2.

Sõnavõtud ja küsimused;

3.

EJL presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine perioodiks 2016-2020. a.
3.1.

Juhatuse arvulise koosseisu kinnitamine valimisperioodiks;

3.2.

Valimised.

4.

EJL aunimetuse andmine.

1.

EJL presidendi ettekanne

KUULATI:
J. Toots - tervitused kõigile ja soovin õnne eduka jalgrattasordi 130 aasta puhul. Minu 10
aastat Jalgratturite Liidu presidendina hakkavad vaikselt lõppema. Olen EJL juhatuse liige
aastast 2005 ja EJL president 2007-2016 ( 10 aastat ). Need on olnud erakordselt huvitavad
ja arendavad aastad. Selle aja jooksul oleme näinud palju eestlastest ratturite kordaminekuid
nii kodumaal kui laias maailmas.
Viimast aastat võib Eesti rattaspordile pidada eriliseks õnnestumiseks. Tanel Kangerti 9. koht
Rio olümpial meeste maanteesõidus, hooaja lõpetuseks Abu Dhabi tuuri üldvõit, Taaramäe
Giro d` Italia etapivõit ja loomulikult mägirattamaratonis Euroopa meistriks tulnud Preeter
Pruus. Need on vaid mõned kirkamad saavutused meie meeste, treenerite ja toetajate poolt.
Kindlasti tuleb tunnustada U23 meeskonna edukat hooaega, millele pani piduliku punkti
Aksel Nõmmela 8. koht maantee grupisõidus maailmameistrivõistlustel.
Tänavu kuulus rekordarv Eesti rattureid välismaistesse profiklubidesse, see on tunnustus
treenerite ja klubide tööle. Kokku profilepinguga võistles sellel aastal seitse ratturit
Kümne aasta sisse on jäänud ja palju sisulisi muutusi. Loomulikult vajab iga spordiala oma
arenguteks ka ressursse. Selleks on EJL-i eelarve ja meie head sponsorid ja koostööpartnerid.
Eelarve osas on saavutatud stabiilsus, suurem hüppeline tõus toimus 2006 aasta üleminekul
2017.ndasse hooaega. Eelarve tõusis 260 800€ pealt 415 600€ ja keskmiselt 450 000€
suuruse eelarvemahuga on liit tegutsenud käesoleva aastani.
Liidu liikmete arv on alates 2007. aastast kasvanud tõusvas tempos, 39 liikmest oleme
jõudnud 63 liikmeni 2016 aasta lõpuks.
EJL egiidi all korraldatavate võistluste arv on kasvanud 40 võistlusest 105 võistluseni 2016
aastal. Juba võib öelda, et ka 2017 hooaja võistluskalender ületab 100 piiri.

Rahvusvahelisel tasandil on Liit teinud head koostööd nii Euroopa Jalgratturite Liiduga , kui
ka Rahvusvahelise Jalgratturite Liiduga. Eesti kui rattariigi maine eest seisab seal EJL-i
juhatuse liige Madis Lepajõe, kes on ühtlasi Euroopa Jalgratturite liidu asepresidendiks.
Rattasport on tihedalt seotud maanteede ja liiklusega. Seetõttu on olnud üheks peamiseks
eesmärgiks hoida head kontakti ja teha igakülgset koostööd Eesti politseiga. Liidu juhatus on
korraldanud igal aastal vähemalt korra kohtumise politsei- ja maanteeameti juhtkonnaga ja
arutanud võimalusi koostöö ja ohutuse tagamiseks eelkõige võistluste korraldamisel ja
rattateede võrgustiku laiendamisel. Selles osas on suur töö tehtud ja loodame selle
jätkumisele.
Mina jään Eesti Jalgratturite Liitu edaspidi toetama hea nõu ja toetusega, tänan kõiki
liikmeid ja juhatust tehtud töö eest ja hea meel on üle anda presidendi taktikepp uuele
presidendile.
2.

Sõnavõtud ja küsimused

Sõnavõtte ja küsimusi ei olnud.
3.
EJL presidendi, asepresidentide ja juhatuse liikmete valimine perioodiks 20162020. a.
3.1. Juhataja tegi ettepaneku valida 7 liikmeline juhatus: president, 2 asepresidenti ja 4
juhatuse liiget. Hääletamise teel 40 poolt, erapooletuid 4, keegi vastu ei olnud
OTSUSTATI:
Kinnitada juhatuse suuruseks 7 liiget.
3.2. Juhataja tutvustas klubide poolt esitatud juhatuse liikmete kandidaatide nimekirja
perioodiks 2016-2020. a., mille esitamise tähtaeg oli 19.oktoober 2016.a.
Üles seati kokku 7 kandidaati. Vastavad nõuetekohased esildised on teinud kuus EJL liiget:
Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, VO2 Specialized CC, CFC Spordiklubi, Klubi
Tartu Maraton, Kalevi Jalgrattakool, Pro Jalgratturite Klubi.
Presidendi kandidaadiks on esitatud:
Raivo Rand

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Asepresidendi kandidaadiks on esitatud:
Siiri Visnapuu

VO2 Specialized

Erkki Raasuke

CFC Spordiklubi

Juhatuse liikmeteks on esitatud:
Madis Lepajõe

Klubi Tartu Maraton

Sulev Lipp

VO2 Specialized CC

Enn Veskimägi

Kalevi Jalgrattakool

Hannes Kägu

Pro Jalgratturite Klubi

KUULATI:
R. Rand – olen andnud oma nõusoleku EJL presidendi kandidatuuriks. Minu eesmärk on
suurendada rattaspordi kandepinda tippude tekkimiseks ja mul on heameel, et erinevate
kohtumiste käigus leidsime juhatusse inimesed, kes võiksid anda oma panuse rattaspordi
süstemaatilisse arengusse ja kelle vahel saame ära jagada erinevate valdkondade vastutused.
Tooksin välja mõned märksõnad:
-

maanteesõit - U23 koondis on näidanud häid tulemusi, sellega tuleb igal juhul jätkata.
Samas tuleb leida vahendeid ka juunioritele.

-

MTB, BMX, Cyclo – luua MTB eesti koondis, kes jõuaks OM`le. Kahju, et Martin Loo
ei jõudnud OM`le hoolimata EJL toetusest.

-

naiste rattasport – pöörata rohkem tähelepanu naiste rattaspordile

-

trekk - Piritale kavandatakse uut kaasaegset trekki, eesmärgiks on ka trekilt jõuda
OM`le.

-

Töögrupp - suvel käis koos töögrupp, kes tegeles võistluste registreerimise juhendi,
reitingupunktide süsteemi ja hobiratturi litsentsi teemade väljatöötamisega.

-

noorte võistlused - puudu on noorte ja juunioride kategooria võistlustest. Ettepanek on
koos treenerite nõukoguga see teema üle vaadata.

Hea meelega sooviksime juhatuse koosolekutele kaasta nii treenerite nõukogu, kui kohtunike
kogu liikme, et tekkinud erimeelsused kohe kohapeal ära lahendada.
Mul on suur palve, kui hääletate minu kandidatuuri poolt, siis palun hääletage ka välja
pakutud juhatuse liikmete poolt.
Üldkoosoleku ühehäälse otsusega otsustati teha kõikide juhatuse liikmete osas lahtine
hääletus.
Juhataja tegi ettepaneku valida EJL presidendiks hr. Raivo Rand`i.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 43 poolt, erapooletuid 1, keegi vastu ei olnud valiti EJL presidendiks hr. Raivo Rand.
EJL asepresidendiks on pakutud 2 kandidaati pr. Siiri Visnapuu ja hr. Erkki Raasuke.
Juhataja ettepanek valida EJL asepresidendiks pr Siiri Visnapuu.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 42 poolt, erapooletuid 2, keegi vastu ei olnud valiti EJL asepresidendiks pr. Siiri Visnapuu.
Juhataja ettepanek valida EJL asepresidendiks hr Erkki Raasuke.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 43 poolt, erapooletuid 1, keegi vastu ei olnud valiti EJL asepresidendiks hr. Erkki Raasuke.

KUULATI:
E. Raasuke andis lühiülevaate uue sisetreki arengutest. Tallinna Velotrekk ehitati 1968.a., mis
on tänaseks täiesti amortiseerunud. EJL teeb Tallinna linnale ettepaneku rekonstrueerida
Pirita Spordikeskuse amortiseerunud velodroom ning ehitada uus, kaasaegne ja multifunktsionaalne sisetrekk. EJL hinnangul on eeltingimused velotreki uuendamiseks paremad
kui kunagi varem:
- jalgrattasport on pikaajalisel tõusuteel ja kandepind laieneb
- Pirita Spordikeskus on ideaalne keskkond projekti realiseerimiseks
- multifunktsionaalsus lubab toetada ka teiste spordialade arengut
- sisetrekk on regionaalne tõmbekeskus ja teenuseekspordi allikas
- kaasaegne sisetrekk paneks aluse uuteks olümpiavõitudeks
Antud projektiga on tegeletud juba 7 aastat. Hetkel on keskuse ehitamiseks suurepärased
eeldused, sobiv ajastus ja head väljavaated ning EJL on valmis toetama oma oskusteabega,
kontaktide ja vabatahtliku tööga.

Juhataja ettepanek valida EJL juhatuse liikmeks hr. Madis Lepajõe.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 43 poolt, erapooletuid 1, keegi vastu ei olnud valiti EJL juhatuse liikmeks hr. Madis Lepajõe
Juhataja ettepanek valida EJL juhatuse liikmeks hr. Sulev Lipp.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 41 poolt, erapooletuid 3, keegi vastu ei olnud valiti EJL juhatuse liikmeks hr. Sulev Lipp.
Juhataja ettepanek valida EJL juhatuse liikmeks hr. Enn Veskimägi.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 40 poolt, erapooletuid 4, keegi vastu ei olnud valiti EJL juhatuse liikmeks hr. Enn Veskimägi.
Juhataja ettepanek valida EJL juhatuse liikmeks hr. Hannes Kägu.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 44 poolt, erapooletuid ega vastu ei olnud valiti EJL juhatuse liikmeks hr. Hannes Kägu.

4.

EJL aunimetuse andmine.

M. Lepajõe tegi ettepaneku EJL aupresidendi nimetuse andmiseks.
EJL põhikirja punkt nr 42 - Aunimetuse "aupresident" annab üldkoosolek liikme või juhatuse
ettepanekul füüsilisele isikule, keda on vähemalt kolmel korral valitud EJL presidendiks ning
kellel on suuri teeneid EJL juhtimisel ja arendamisel.
Jaan Toots on EJL presidendiks valitud kolmel korral ajavahemikul 2007 - 2016, seega vastab
tema kandidatuur EJL põhikirjas sätestatule.

HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 44 poolt, erapooletuid ega vastu ei olnud –
anda EJL aupresidendi nimetus Jaan Toots`ile.
Kuna koosoleku läbiviimise osas kellelgi pretensioone ei olnud, luges koosoleku juhataja hr.
Jaan Toots koosoleku lõppenuks, ühtlasi tänas kõiki osavõtjaid ja soovis edu uuele juhatusele.

_________________
Jaan Toots
Koosoleku juhataja

__________________
Kaja Malts
Protokollija

