EJSL koosoleku protokoll
2.aprill 2014 kell 17.00-21.30
Jahilasketiirus

Männiku

Osalejad: Hannes Kuusmik, Arles Taal, Sven Rannaväli,
Maanus Mäesalu, Meelis Tambla, Rita-Anette Kohava
Protokollis: Rita-Anette Kohava
Päevakord:
1) Ülevaade senistest tegevustest – lisatud fail EJSL tegevjuhi ametijuhendiga
• R.-A. Kohava: Ametijuhendiga kaasnevad tegevusi on keerukas 10-tunni sisse mahutada
ning tuleb leida veel võimalusi tegevuste optimeerimiseks-delegeerimiseks. Abiks oleks
tegevuste pikaajalisem etteplaneerimine – juhendid võiks korraldaja edastada vähemalt
1 kuu enne võistlust.
• A.Taal: juhatus ootab tegevjuhilt ka projektide kirjutamist ning sponsorite leidmist
• R.-A. Kohava: need on tegevused, mis ilmselgelt ei mahu 10-tunnise töönädala sisse
• H:kuusmik: üldkoosoleku korraldus ja läbiviimine lisada ametijuhendile
Otsustati: kinnitada tegevjuhi ametijuhend, mille alusel ostetakse teenust sisse.
2) Eelarve 2014 - liikmemaksud, litsentsitasud 2014-2016 – tutvumiseks 2013 bilanss
„Aruanded“ ja „2014 eelarve projekt“ .
• R.-A. Kohava: teen ettepaneku seoses kulude tõusuga ( FITASC liikmemaks,
projektijuhtimisteenus jne) tõsta litsentsitasu aastal 2015 23-le eurole, 2016 25-le
eurole. Väiksema arvuga osalejatega võistluste korral ei kata pearahad liidu poolt
väljapandavate medalite-karikate kulu. Ettepanek tõsta senine pearaha 3,20-lt 4-le
eurole. Projektijuhtimisega seotud kulurida suurendada 100 eurot kuus, mis on mõeldud
büroohalduskulude katteks ning eelarves kuluread lahti kirjutada.
• M.Tambla: Puudub piisav info 2015-2016 eelarve kuluridade kohta, et kas litsentsitasu
tõus 23-le eurole katab seotud kulutused, vajalik põhjalikum analüüs.
Otsustati: litsentsitasu tõusu aastal 2015 ei kinnitata, liikmetasud ja liitumistasu aastal
2014 jäävad samaks, vastavalt 127,80 ja 63,91. Pearaha võistleja kohta tõstetakse 4 eurole.
Kinnitati projektijuhtimistasu suurendamine.
3) CSP200 GP Männiku Jahilasketiirus korraldus
* R.-A. Kohava: kuidas jagunevad korraldusega seotud ülesanded Männiku Jahilasketiiru ja EJSL-i
vahel? Seni on Männiku JT tegelenud kõigega ise – valminud on kodulehekülg, reklaammaterjalid jne,
Kas liit soovib vabatahtlikult korraldusse panustada?
*M.Tambla: varem on võistluste korraldus olnud liidule teenimisallikas. Kuidas jagunevad tulud-kulud
seekord?
* H.Kuusmik: Elva GP korraldusega kandis liit üle 300 euro kahjumit
* S. Rannaväli: Männiku tiiru ettepanek on tasuda liidule 4 eurot pearaha ja korraldaja katab kõik
võistlusega seonduvad kulu.
* M: Mäesalu: liit teenib pearaha ja edendab sporti, ja kui tiir korraldab, siis on üritus liidule
majanduslikult riskivaba. Liidule on oluline on et rahvusvahelised võistlused toimuvad Eestis, mitte
niivõrd kasumi teenimine
Otsustati: korraldaja võtab enda kanda riski ning tasub liidule iga osaleja pealt pearaha 4
eurot . EJSL 2014 eelarvesse lisada 364 eurot.
4) Kodulehega seotud küsimused, probleemid
R.-A. Kohava: Kodulehele esitatud nõuded ning tehniliste võimaluste väljaselgitamine nende
realiseerimiseks on ajamahukas ning keeruline, sest kaasatud on mitmeid osapooli. Seega
tuleb nii juhatusel kui liikmetel olla kannatlik, et leida parimad toimivad lahendused.
• S. Rannaväli: fb ja kalender on uued. Ametlik infokanal on fb-s, paremal olev uudisterida
liidu lehel planeeritud kustutada. Fb aegunud uudised kustutatakse, et ei tekiks liigset

infomüra. Kalendrile võimaldame kõigil liikmetel juurdepääsu ise võistluste-ürituste info
lisamiseks.
• M. Tambla: uudised peavad jääma liidu lehel, sest fb tekib info üleküllus ja on raske
vajalikku infot ülesse leida.
• A. Taal: soovib et saaks vana infot ka näha.
Otsustati: proovime vana asja, Rita filtreerib uudised. Saata password laiali kalendri osas.
5) CSP Eesti Karikasarja autasud
R.-A. Kohava: sellel aastal toimub CSP karikasari 3 etapis. Kuidas lahendame autasustamise,
arvestusega, et võistlusarvestust peetakse 3 etapis+ üldarvestus. Karikad on kallid ning 3
etapi pearahadega 4 komplekti karikaid soetada tähendab võimalust vaid väikesteks
medaliteks. Teised spordiliidud kasutavad näiteks diplomeid.
Otsustati: karikaetappidel autasustatakse laskjaid diplomitega ning vastavalt eelarvele
soetatakse suuremad karikad finaaletapiks
6) Vastuolud sportingu ja compak sportingu tasemeklasside statuudis
• M. Tambla: senised statuudid on vastuolulised ning ei ole nõrgema klassi laskjate osas
õiglased. Kukkumine A-klassist on liiga kiire. Kuna sportingu võistlusi on Eestis ainult 2,
siis lävendi saamiseks peab osalema mõlemal või käima välisvõistlustel, mis pole alati
võimalik.
• S.Rannaväli: kui langemine toimuks aeglasemalt, siis tõusmine ei saa ju ka kiirem olla
• H. Kuusmik: soovitab viia kokku compaki ja sportingu reitingus
• M. Mäesalu: kuna tegemist on eesti reitinguga, jätta rahvusvahelised võistlused välja
• R.A. Kohava: statuut on viimastel aastatel saanud uuendatud ja täiendatud. Selge on, et
keegi tunneb ikka, et talle tehakse liiga.
Otsustati: jätkata hetkel varem kinnitatud statuudi alusel ning vajadusel võtta teema
juhatuses uuesti päevakorda hooaja lõpus.
7) Muutused vintrelva-kombiharjutuse määrustes
Otsustati: kinnitada A.Taali esitatud „Vintrelva-kombiharjutuste määrused“
8) Üldkoosoleku 2014
Otsustati: kutsuda üldkoosolek kokku 24.aprillil kell 13.00 Männiku Kaitseliidu tiiru
9) Tulemuste edastamise programm
• Otsustati liidule soetada tulemuste esitamise programm maksumusega 500 eurot,
vabaks kasutamiseks kõigile soovijatele. Sven uurib programmi edasiarendusvõimalusi.
Tabeli täitmine jääb peakohtuniku pädevusse
10) Muud küsimused, infoks
• Kohtunike särgid – I.Pärn palvel laseb R.-A.Kohava kujundada EJSL kohtunikele särgid
• Laskmisjakid - juhatus soovitab helesinist laskmisjakki tumeda asemel.
• Laskesportlase määratlus – A.Taal ja R.-A.Kohava andsid ülevaate Siseministeeriumis
toimunud arutelust laskesportlase määratluse teemal
• EJSL klubipintsak - M. Tambla ja T. Kirs tellivad endale EJSL disainitud pintsakud ning
seejärel pakutakse pintsaku tellimisvõimalust kõigile soovijatele
• EJS kokkutulekul haavlilaskmise korraldus - EJS pöördus EJSL poole korralduse
läbiviimiseks, kuid liit ei saa seda teha, kuna ei ole tiiru ega vahendeid ja liit soovitab
EJS-il suhelda tiirudega otse. M. Tambla hinnangul oleks jahispordi propageerimise osas
mõistlik korraldada võistlused maakondades jahikaarena.
• Rakvere JK võlgnevus aastast 2012 - otsustati maha kanda
• Alakomisjonide töö - haavlikomisjon on ootab juhatuselt juhiseid tegevuseks.
• Kaitseliidu Männiku lasketiir – algavad ümberehitused, elektroonilised märklehed tuleb
ära tuua või sõlmida ostu-müügi tehing ning märklehed Laekverre saata.

