Eesti Jahispordi Liidu juhatuse koosolek 1.august 2015
Toimumiskoht: Männiku Jahilasketiir
Koosolek algas kell 17.24, lõppes 18.28
Osalesid: Ivar Pärn, Hannes Kuusmik, Andres Kõiva, Silvar Algpeus
Protokollis: Rita-Anette Kohava
H. Kuusmik tegi ettepaneku päevakorra muutmiseks, ühehäälselt kinnitati järgmine päevakord:
1. EJSL, FITASC, FEDECAT edasine koostöö ja tekkinud olukorra lahendamine
2. EJSL laskesportlase litsentsi väljaandmise korra ning litsentside registri pidamise korra
muutmine
3. Tegevjuhi edasine töökorraldus, skype koosolekud
4. Kuulikomisjon
5. Märklehtede müük
6. Jahilaskmisartiklid EJS ajakirja „Jahimees“
7. EJSL egevuskava 3-ks aastaks
8. Instruktorikursused 2015- 2016

Päevakorrapunktid arutelu ja otsused
1. EJSL, FITASC, FEDECAT edasine koostöö ja tekkinud olukorra lahendamine
Arutelu, kellega jätkata koostööd: kas FITASCiga, kes on traditsioonidega haavlilaskmisega tegelev
rahvusvaheline katusorganisatsioon või FEDECATiga, kelle näol on tegemist piraatorganisatsiooniga,
millel puudub rahvusvaheline tunnustus.
Otsustati: jätkata koostööd FITASCiga. Seoses koostöö jätkamisega FITASCiga on vajalik viia sisse
muudatused EJSL laskesportlase litsentsi väljaandmise korda. Kodulehele nimekiri EJSL-i poolt
tunnustatud laskeorganisatsioonidest.
Telefonis võeti ühendust Arles Taaliga, kellel paluti selgitada oma seisukohta EJSL-i FITASCiga
liitumise osas, tema nägemust koostööst FEDECATiga. Kuigi A.Taal nõustus, et EJSLi jaoks on
FITASCiga koostöö jätkamine ainuõige otsus, jäi segaseks, mis alustel, kas ja kuidas jätkub tema ja
teiste Eesti kuulilaskurite suhtlus FEDECATiga. Kõlas ettepanek EJSL-i traditsioonilised kuulialad viia
uue organisatsiooni alla, mis ülejäänud juhatuse hinnangul on mõeldamatu. Edasiste teemade
arutelus A.Taal ei osalenud.
2. EJSL laskesportlase litsentsi väljaandmise korra ning litsentside registri pidamise korra
muutmine
Otsustati: H.Kuusmiku esitatud litsentsi väljaandmise korra muudatus kinnitatati muudatusega
(arvesse võeti A.Taali d ettepanek eemaldada dokumendis punkt 5.3 järgmine tekst „või selleks

määratud isiku“)
FEDECAT-i võistlusel osalenud laskuritele L.Leetsi, I.Homin, T. Karp ja A.Taal esitada noot,
laskuritega suhtleb sellel teemal I. Pärn
3. Tegevjuhi edasine töökorraldus, skype koosolekud
Otsustati: skype koosolekud sobivad, kui päevakorras maksimaalselt 1-3 teemat, kindlasti ei asenda
see silmast-silma kokkusaamisi.
Tegevjuhi töökorraldusest puudutava küsimus – tuleb arutlusele järgmisel koosolekul
4. Kuulikomisjon: on selge, et on tekkinud vajadus kuulikomisjon järele. Hetkel tundub, et
levib disinformatsioon ja jääb mulje õõnestustegevusest.
Otsustati: EJSL i president ja haavli poolt esindavad juhatuse liikmed leiavad võimaluse
kuulilaskuritega kohtumiseks, et saada aru probleemide olemusest ja sügavusest. Võimalused
selleks 8.august Viidike JME Eesti MV või Mulgi Põder Kuritse lasketiirus 16.august

5. Märklehtede müük
Otsustati: märklehed 2016 tiitlivõistluste korraldajatele vahel ära jagada, laojääk likvideerida
6. Jahilaskmisartiklid EJS ajakirja „Jahimees“: kes kirjutaks artikleid haavlivõistlustest?
Otsustati: teha Meelis Tamblale vastav ettepanek.
7. EJSL tegevuskava 3-ks aastaks
Otsustati: haavli töögrupp: A. Kõiva, H.Kuusmik, I.Pärn ja S. Algpeus kirjeldavad põhipunktid ja
esitlevad seda järgmisel koosolekul.
8. Instruktorikursused 2015- 2016
Otsustati: koolituste, koolitajate ja koolituskorraga tegeleb I. Pärn

