EESTI JAHISPORDI LIIDU ÜLDKOOSOLEK

EESTI JAHISPORDI LIIDU
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumise koht:

Kuristiku tn 7, Tallinn

Toimumise kuupäev:

08. aprill 2009.a.

Üldkoosolekul osalenud liikmed: kahekümne seitsmest (27) Eesti Jahispordi Liidu liikmest
võttis üldkoosolekust osa kakskümmend (20) liiget:
Elva Jahilaskeklubi, Hiiumaa Jahimeeste Selts, Ida-Viru Jahilaskurklubi, Ida-Viru Jahimeeste
Selts, Jaanikese Jahiühing, Kose Jahiselts, Laekvere Jahimeeste Ühing, Linnamäe
Laskespordikeskus, Mahu Jahipiirkond, Männiku Sporting Klubi, Pärnumaa Jahimeeste Liit,
Rahvaspordiklubi Rae, Rakvere Jahindusklubi, Raplamaa Jahimeeste Liit, Silma Laskurklubi,
Tartu Jahindusklubi, Järvamaa Jahindusklubi, Põlva Jahiselts, Võrumaa Jahimeeste Selts,
Tartumaa Tervisespordikeskus.
Üldkoosoleku alguse kellaaeg:

12.00

Üldkoosoleku lõppemise kellaaeg: 14.30
Üldkoosoleku juhatajaks valiti: Rainis Nagel
Üldkoosoleku protokollijaks valiti: Inga Kõue
Häälte lugejaks määrati: Andres Kõiva
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Eesti Jahispordi Liidu 2008.a. majandusaasta aruande ülevaatamine ja kinnitamine:
2008 majandusaasta aruanne kinnitati järgmiste hääletustulemustega:
poolt – 19,
vastu – 0,
erapooletuid - 0
* Silma Laskurklubi esindaja Arles Taal seoses hilinemisega hääletamisel ei osalenud,
kuid seoses 2008.a. majandusaastaaruande kinnitamisega ta mingisuguseid pretensioone
ega nõudmisi ei esitanud.
Sellega loeti päevakorrapunkt 1 otsustatuks ja arutatuks.

__________________
Üldkoosoleku juhataja

_____________________
Üldkoosoleku protokollija
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PÄEVAKORRAPUNKT 2
Eesti Jahispordi Liidu 2009.a. eelarve ülevaatamine ning kinnitamine
Raplamaa Jahimeeste Liidu esindaja V. Reinaas esitas päringu, kui palju on eelarves
ette nähtud rahalisi vahendeid KOMB. Euroopa Meistrivõistluste jaoks. Eelarves on
antud võistluse osavõtutasude maksmiseks ettenähtud 1000 EUR.
* kell 12.20 saabus ja registreerus üldkoosolekule Silma Laskurklubi esindaja Arles Taal.
Liikmetele selgitati, et instruktorite koolituse raha tuleb läbi eelarves sätestatud
sihtfinantseeringu;
Raplamaa Jahimeeste Liidu esindaja V. Reinaas esitas päringu, kas „Kütiliin 2009”
materjalid saadakse tasuta või mitte. Selgituseks märgiti, et Eelarves toodud
sihtfinantseeringu vahenditest märklehti ei saa, kuna KIK-i poolt eraldatud raha on
võimalik kasutada ainult „Kütiliin 2009” andmetöötluseks. Samas märgiti, et
tegelikkuses puudub Eesti Jahispordi Liidul täpne ülevaade tegelike kulude osas
seoses nimetatud võistlusega. Lepiti kokku, et kuna J. Balodis’el on see informatsioon
olemas, siis tema saadab vastava info Eesti Jahispordi Liidule.
Eesti Jahispordi Liidu 2009.a. eelarve kinnitati järgmiste hääletustulemustega:
poolt – 20,
vastu – 0,
erapooletuid - 0
Sellega loeti päevakorrapunkt 2 otsustatuks ja arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Ülevaade Eesti Jahispordi Liidu varadest
Ettekande Eesti Jahispordi Liidu varadest tegi T. Kirs tutvustades Männiku kuulitiirus
läbi viidud inventuuri akti, sh:
o kuulitiirus asuvast EJSL laskurite maja ja selle seis – maja on üldjoontes heas
korras;
o vintrelvast laskmiseks mõeldud elektroonilised märklehed
o muu igapäevaseks tegevuseks vajalik inventar.
Sellega loeti päevakorrapunkt 3 arutamine lõppenuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Klubide poolt koostöös Eesti Jahispordi Liiduga litsentside väljaandmine
Eesti Jahispordi Liidu juhatus on ette valmistanud vastava korra (Jahilaskmise spordiga
tegelevatesse spordiorganisatsioonidesse kuuluvate laskesportlaste, kes ei soovi osaleda
Eesti Jahispordi Liidu poolt kinnitatud tiitlivõistlustel, FITASC-i poolt korraldatavatel
võistlustel
või
muudel
rahvusvaheliste
või
välisriikide
jahilaskmise
spordiorganisatsioonide poolt korraldatavatel jahilaskmise võistlustel, litsentseerimise
ja litsentside registri pidamise kord).
Nimetatud korra ettevalmistamisel on lähtutud 04.03.2009.a. üldkoosolekul kokkulepitud
põhimõtetest, et klubidele (e. siis Eesti Jahispordi Liidu liikmetele) jäetakse litsentside välja
andmisel sõltumatud võimalused. Ainus kohustus seoses Eesti Jahispordi Liiduga oleks
__________________
Üldkoosoleku juhataja

_____________________
Üldkoosoleku protokollija
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klubidel see, et kõik välja antavad litsentsid registreeritakse Eesti Jahispordi Liidu poolt
peetavas litsentside keskregistris, mille eest klubid tasuvad vastava tasu iga litsentsi pealt.
Põhimõttega, et kõik jahispordiga seotud litsentsid (sh klubide poolt väljastatavad litsentsid)
peaksid olema registreeritud ühes keskregistris, olid üldkoosolekul osalenud liikmed nõus.
Seoses nimetatud tasuga esitas juhatus üldkoosolekule järgmised küsimused:
1) kui suur võiks olla ning kas üldse peaks kehtestama Eesti Jahispordi Liidu poolse tasu
litsentsi registreerimisele?
2) kas klubid soovivad litsentside väljaandmisega tegeleda ise?
Raplamaa Jahimeeste Liidu esindaja V. Reinaas oli seisukohal, et litsentside
väljaandmine peaks toimuma klubi põhiselt, kuid litsentsi väljaandmise tingimused
peaksid olema üle vabariigi ühesugused ning sellekohased ettepanekud võiksid tulla
Eesti Jahispordi Liidult. - Otsustati, et 2 (kahe) nädala jooksul koostab Eesti Jahispordi
Liit projekti klubi poolt laskesportlasele litsentsi väljastamiseks vajalike tingimuste
kohta.
Raplamaa Jahimeeste Liidu esindaja V. Reinaas küsis, kas tiitlivõistlustel osalemise
litsents ning arutluse all olev klubide poolt väljastatav litsents omab võrdset jõudu
politsei jaoks. – Juhatus vastas sellele küsimusele jaatavalt
Pärnumaa Jahimeeste Liidu esindaja J. Liivson küsis kas laskeinstruktorina
tegutsemise eelduseks on Eesti Jahispordi Liidu laskesportlase litsentsi olemasolu. –
Eesti Jahispordi liidu poolne seisukoht oli, et nii oleks see õige ning nii peaks see ka
olema
Seoses klubide poolt väljastatava litsentsi litsentsikaardi väljaandmisega tehti
järgmised ettepanekud:
1) litsentsi kaardi esmase väljastamise tasu koos Eesti Jahispordi Liidu poolt peetavas
litsentside registris registreerimise tasuga on 100 krooni;
2) iga aastane litsentsi kehtivusaja pikendamine (kleebis) ning vastava informatsiooni
Eesti Jahispordi Liidu poolt peetavas litsentside registris registreerimise tasu on 50
krooni;
3) juhul, kui litsentsi omanik litsentsi kaotab või see muutub kasutuskõlbmatuks, siis uue
litsentsi kaardi väljastamise tasu on 100 krooni;
Nimetatud ettepaneku poolt viidi läbi hääletamine järgmiste hääletustulemustega:
poolt – 20,
vastu – 0,
erapooletuid - 0
J. Balodis tegi ettepaneku, et Eesti Jahispordi Liit võiks väljastada klubide poolt välja
antavate litsentside kohta litsentsikaardid
Lepiti kokku, et litsentsi kaart tehakse plastikkaardina, millel esiküljel olev info ei
muutu ja tagaküljel vahetatakse igal aastal kehtivuse aega vastava kleebisega
Sellega loeti päevakorrapunkt 4 otsustatuks ja arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Eesti Jahispordi Liidule presidendi valimise otsustamine
Eesti Jahispordi Liidu juhatus teatas üldkoosolekule kaks (2) juhatuses sõelale jäänud
kandidaati – Tõnu Kirs’i ja Hannes Kuusmik’u.
__________________
Üldkoosoleku juhataja

_____________________
Üldkoosoleku protokollija
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Üldkoosolek palus üldkoosolekul osalenud juhatuse liikmetel otsustada ning esitada
kinnitamiseks üks (1) presidendi kandidaat, kelleks osutus Hannes Kuusmik.
Juhatus esitas presidendi kandidaadina üldkoosolekule otsustamiseks Hannes
Kuusmik’u, kes vastavalt allpooltoodud hääletustulemustele valiti Eesti Jahispordi
Liidu presidendiks:
poolt – 17,
vastu – 2,
erapooletuid - 1
Sellega loeti päevakorrapunkt 5 arutatuks ja otsustatuks.

__________________
Üldkoosoleku juhataja

_____________________
Üldkoosoleku protokollija

