EESTI JAHISPORDI LIIDU ÜLDKOOSOLEK
EESTI JAHISPORDI LIIDU
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumise koht:

Kuristiku tn 7, Tallinn

Toimumise kuupäev:

03. september 2010.a.

Üldkoosolekul osalenud liikmed: kahekümne üheksast (29) Eesti Jahispordi Liidu liikmest
võttis üldkoosolekust osa kuusteist (16) liiget ja need olid järgmised:
1) Elva Jahilaskeklubi – esindaja A. Kõiva
2) Ida-Viru Jahilaskurklubi – esindaja K. Tihvan
3) Ida-Viru Jahimeeste Selts – esindaja K. Tihvan
4) Jaanikese Jahiühing – esindaja T. Balodis
5) Kose Jahiselts – esindaja O. Annuk
6) Laekvere Jahimeeste Ühing – esindaja T. Krooben
7) Linnamäe Laskespordikeskus – esindaja H. Kuusmik
8) Mahu Jahipiirkond – esindaja H. Kuusmik
9) Männiku Sporting Klubi – esindaja A. Holm
10) Rahvaspordiklubi Rae – esindaja M. Valgma
11) Rakvere Jahindusklubi – esindaja T. Krooben
12) Silma Laskurklubi – esindaja A. Taal
13) Tartu Jahindusklubi – esindaja I. Pärn
14) OÜ Järveka – esindaja A. Järvelaid
15) Võrumaa Jahimeeste Selts – esindaja M. Kivistik
16) Tagavere Laskurklubi – esindaja M. Vann
•
•

Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekirja koopia lisatakse käesolevale protokollile.
Lähtuvalt asjaolust, et üldkoosolekul osales 29-st liikmest 16, Eesti Jahispordi Liidu
põhikirja punktidest 4.4., 4.5., 4.6. ja 4.9, on üldkoosolek otsustusvõimeline ning
üldkoosolekul on kõik õigused üldkoosoleku päevakorrapunktidest tulenevate otsuste
vastuvõtmiseks.

Üldkoosoleku alguse kellaaeg:

12.15

Üldkoosoleku lõppemise kellaaeg: 14.00
Üldkoosoleku juhatajaks valiti: Rainis Nagel (poolt hääletasid kõik üldkoosolekul osalenud
liikmed)
Üldkoosoleku protokollijaks valiti: Inga Kõue (poolt hääletasid kõik üldkoosolekul
osalenud liikmed)
Häälte lugejaks määrati: Andres Kõiva

__________________
Üldkoosoleku juhataja

_____________________
Üldkoosoleku protokollija

EESTI JAHISPORDI LIIDU ÜLDKOOSOLEK
ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA KINNITAMINE
•

•

Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku, et koosoleku kutses saadetud päevakorra kaks
esimest punkti võiks ühendada ja arutada Eesti jahispordi Liidu käesoleva aasta
eelarvet eraldi Compak Sporting 2011 aasta Euroopa Meistrivõistluste omast (seda
põhjusel, et käesoleva aasta eelarvet plaanis muuta ei ole). Selle päevakorra
muudatuse poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud liikmed.
Hääletusele pandi ning lõpliku üldkoosoleku päevakorrana kinnitati järgmine
päevakord:

1. Eesti Jahispordi Liidu 2010.a. eelarvest ja Compak Sporting 2011.a. Euroopa
meistrivõistluste eelarve;
2. Kaitseliidu Männiku kuulitiirus asuva Eesti Jahispordi Liidu laskuritemaja edasise
saatuse otsustamine;
Üldkoosoleku lõpliku päevakorra kinnitamise hääletustulemused on: POOLT – 16 häält,
VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Eesti Jahispordi Liidu 2010.a.
Meistrivõistluste eelarve

eelarvest

ja

Compak

Sporting

2011.a.

Euroopa

Põhjusena, miks tehti eraldi eelarve 2011.a. Compak Sporting Euroopa
meistrivõistlustele on eelkõige asjaolu, et ei peaks hakkama muutma Eesti jahispordi
Liidu 2010.a. eelarvet.
Juhatuse liikmed R. Nagel, I. Kõue ja H. Kuusmik selgitasid koosolekul osalenud
liikmetele 2011.a. Compak Sporting Euroopa meistrivõistluste eelarve kulude
(632 500 krooni) ja tulude (628 000 krooni) poolt ning vastasid esitatud küsimustele.
Samuti anti ülevaade senini tehtud ettevalmistustöödest.
Kuivõrd rohkem ettepanekuid, seiskohti või märkusi selle päevakorrapunkti osas ei
esitatud, otsustati panna 2011.a. Compak Sporting Euroopa Meistrivõistluste eelarve
kinnitamiseks hääletamisele.

•

2011.a. Compak Sporting Euroopa Meistrivõistluste eelarve kinnitamise
hääletustulemused on: POOLT – 16 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0
häält
Sellega loeti päevakorrapunkt 1 otsustatuks ja arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Kaitseliidu Männiku kuulitiirus asuva Eesti Jahispordi Liidu laskuritemaja edasise saatuse
otsustamine
•

Hr. Rene Allik (Kaitseliitu esindav jurist) on Kaitseliidu nimel seoses laskurite majaga
Kaitseliidu Männiku kuulitiirus esitanud Eesti Jahispordi Liidule järgmised
ettepanekud:
1) Kaitseliit hüvitab Eesti Jahispordi Liidule laskurite maja ehitamiseks tehtud Eesti
Jahispordi Liidu omafinantseeringu summa ja edaspidiselt muutub kuulitiiru
kasutamine tasuliseks;

__________________
Üldkoosoleku juhataja

_____________________
Üldkoosoleku protokollija

EESTI JAHISPORDI LIIDU ÜLDKOOSOLEK

•

•

•

•

2) Eesti Jahispordi Liidu laskurid saavad Kaitseliidu Männiku kuulitiiru kasutada
mingisuguse kindla ajaperioodi kasutada tasuta (kokkulepitud aegadel), kuid see
tasaarveldatakse punktis 1 nimetatud omafinantseeringu summaga.
Silma Laskurklubi esindaja A. Taal andis teada, et mõni aeg tagasi Männiku
kuulitiirus toimunud täpse laskmise päeval kinnitasid Kaitseliidu esindajad
nendepoolset koostöösoovi – st. Eesti Jahispordi Liidu ja Eesti Jahimeeste Seltsi poolt
võiks olla üks esindaja, kes siis räägiks kaasa tiirudes jahilaskmisradade arendamises
ja ehitamises.
Laekvere JÜ ja Rakvere JK esindaja T. Krooben avaldas seisukoha, et Kaitseliiduga
on keeruline sellistes küsimustes koostööd teha. Samal seisukohal oli ka Jaanikese
Jahiühingu esindaja T. Balodis.
Elva Jahilaskeklubi esindaja A. Kõiva tegi ettepaneku müüa laskurite maha poole
kallimalt, kuid talle selgitati, et juriidiliselt maja müüa ei ole võimalik, saab vaid kõne
alla tulla tehtud omafinantseeringu hüvitamine. Nimetatud omafinantseeringu summa
aga tuleneb konkreetselt Eesti Jahispordi Liidu poolt tehtud omafinantseeringut
tõendavatest dokumentidest.
Antud küsimuses üldise arvamuse ja seisukoha kujundamiseks anti kõigile osalenud
liikmetele võimalus avaldada oma mõtteid.
Kuivõrd rohkem ettepanekuid, seiskohti või märkusi selle päevakorrapunkti osas ei
esitatud, otsustati panna Kaitseliidu esindaja poolt tehtud ettepanekud hääletamisele.
1) Ettepaneku, et Kaitseliit hüvitab Eesti Jahispordi Liidule laskurite maja
ehitamiseks tehtud Eesti Jahispordi Liidu omafinantseeringu summa ja
edaspidiselt muutub kuulitiiru kasutamine tasuliseks, hääletustulemused on:
POOLT – 15 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 1 hääl
2) Ettepaneku, et Eesti Jahispordi Liidu laskurid saavad Kaitseliidu Männiku
kuulitiiru kasutada mingisuguse kindla ajaperioodi kasutada tasuta
(kokkulepitud aegadel), kuid see tasaarveldatakse punktis 1 nimetatud
omafinantseeringu summaga, hääletustulemused on järgmised: POOLT – 16
häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält

Käesoleva päevakorrapunkti juures otsustati ka ära see, et juhul, kui õnnestub Kaitseliiduga
laskurite maja omafinantseeringu hüvitamises kokku leppida ja hüvitus saada, siis saadavate
rahaliste vahendite kasutamine otsustatakse 2011.a. korralisel üldkoosolekul – nimetatud
ettepaneku poolt hääletasid kõik 16 koosolekul osalenud liiget.
Sellega loeti päevakorrapunkt 2 otsustatuks ja arutatuks ning koosolek lõppenuks.

__________________
Üldkoosoleku juhataja

_____________________
Üldkoosoleku protokollija

