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Ühehäälselt kinnitati järgmine päevakord:
1. Majandusaasta aruande läbivaatamine ja üldkoosolekule esitamine
EJSLi raamatupidaja Tiiu Ratassepp on koostanud majandusaasta aruande. Aruanne saadeti juhatuse
liikmetele tutvumiseks enne koosoleku algust.
Otsus: EJSLi Juhatus otsustas ühehäälselt kinnitada 2015.a. majandusaasta aruande ja esitada
üldkoosolekule ülevaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Üldkoosoleku läbiviimine– juhatuse liikmete tagasiastumised , uute liikmete valimine, sh uue
presidendi valimised.
EJSLi juhatusele on laekunud 2 teadet juhatuse liikme kohalt tagasiastumise kohta. Üks Hannes
Kuusmikult ja teine Arles Taalilt. Seoses sellega peab üldkoosolek valima 2 uut juhatuse liiget ning ka
EJSLi presidendi.
Otsus: varem väljakuulutatud üldkoosoleku aja edasi lükata seoses presidendi
tagasiastumisavaldusega ja uue presidendi valimisega ning põhjusega, et liikmeskonda teavitada
aegsasti muudatustest juhatuses ja eelseisvatest valimistest. Liikmeskond saab üldkoosoleku
aja/koha ja päevakorra koos tagasiastumisavaldustega esimesel võimalusel.
3. Võistluskalender 2016.a. kuulivõistlused – korralduslikud küsimused.
Toimus arutelu 2016.a. võistluskalendri osas. Koostatud on 2016.a. võistluskalender, kus hetkel on
lahti Kombi EMV korraldaja. Korraldaja püütakse kokku leppida hiljemalt aprilli alguseks. Mittetäielik
kalender pannakse üles EJSLi kodulehel ning Facebooki lehel. Seoses vajadusega välja töötada EJSLi
poolt korraldatavate võistluste juhendid, protokollid ning samuti kokku leppida osavõtutasud
moodustatakse võistluste läbiviijatest/tiirude esindajatest ja EJSLi esindajatest meeskond, kes kohtub
märtsi kuu jooksul. Meeskonda kuuluvad Kaupo Kirs, Ülo Treial, Pauli Saag, Tõnu Krooben, Ivar Pärn
ja Triin Roostfeldt.
Otsus: Kombi EMV korraldamine kinnitatakse aprilli alguseks; mittetäielik kalender avaldatakse
EJSLi kodulehel ja Facebooki lehel; võistluste korraldajatest ja EJSLi esindajatest moodustatud
meeskond kohtub võistluste korralduslike küsimuste lahendamiseks märtsi kuu jooksul.
4. Litsentsiregister – klubita laskurite registreerimine EJSLi litsentsiregistris.
Hetkel on litsentsiregistris klubita laskurite nime taga märgitud EJSL. Kuna EJSL ei ole klubi vaid alaliit,
siis korrektsuse huvides tuleb klubita laskurid ümber nimetada individuaalvõistlejateks.
Samuti tuleb muuta olemasolevate laskurite klubi nimetust ja asendada EJSL individuaalvõistlejaga.
Samuti on vajalik liikmesklubidele ja laskuritele üle korrata asjaolu, et ühe kalendriaasta jooksul saab
esindada vaid ühte EJSLi liikmesklubi.
Otsus: Litsentsiregister korrastada ja klubita laskurite puhul EJSLi asemel lisada märge
´individuaalvõistleja ´; teavitada laskureid ja liikmesklubisid korrast, kus ühe kalendriaasta sees
tohib esindada ühte klubi

