EJSL juhatuse koosolek 03.04.2013
Koosoleku algus kell 16:00
Kohalolijad:
Aare Holm
Sven Rannaväli
Ivar Pärn
Meelis Tambla
Koosoleku päevakord:
1. 29.01.2013 toimunud juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Otsustati: Kinnitada protokoll (Lisa 1)

2. 2012. majandusaasta aruanne
Otsustati: Esitada 2012. majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.
A. Holm täpsustab revident K. Kindsigoga revisjoni kokkuvõtte esitamise.

3. 2013 eelarve arutelu ja kinnitamine
Arutelu käigus kaaluti ettepanekut Liidu tegevjuhi ja tema kontori kulude jagamiseks
MTÜ Männiku Jahilasketiiruga, kes plaanib samuti palgata eraldi töötaja tiiru
majandamiseks.
Samuti
arutleti
rahvusvahelistel
tiitlivõistlustel
Eesti
rahvusmeeskonna osalemisega seotud kulude üle
Otsustati: Kinnitada 2013. aasta eelarve (lisa 2).
4. Üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra otsustamine
Arutleti võimalike kuupäevade ja päevakorra punktide üle
Otsustati: Kokku kutsuda EJSL korraline üldkoosolek 8. mail 2013 algusega kell
15.00 aadressil Kuristiku 7. Kutse ja materjalid saadab välja A. Holm hiljemalt 7
päeva enne koosoleku toimumisaega, soovitavalt isegi varem.
Koosoleku päevakord:
1) Eesti Jahispordiliidu 2012. hooaja tegevuse ülevaade;
2) Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine;
3) 2012. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine;
4. Presidendi valimine
5) 2013 ja 2014 hooaja tegevuskava ja töökorralduse arutelu
5. Muud küsimused
5.1 EJSL uue tegevjuhi leidmine
Otsustati: M. Tambla ja S. Rannaväli koostavad EJSL tegevjuhi ametijuhendi,
sobivaid kandidaate kaalub juhatus oma järgmisel koosolekul.
5.2 Meeskonnad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel

Otsustati: EJSL hüvitab 2013 hooajal Euroopa Meistrivõitlustel ja Maailma
Meistrivõistlustel Eesti meeskonna registreerimise tasud igal võistlusel 95 euro
ulatuses. Otsus puudutab FITASC Sportingut, FITASC Compak Sportingut ja
FITASC Kombineeritud jahipraktilist harjutust. Meeskonnad komplekteeritakse
võistlustel osalevatest laskuritest Eestis sel hooajal vastavale harjutusele kehtiva
reitingu alusel. Meeskonna registreerimist korraldab meeskonna kõrgeima
reitinguga laskur.
5.3 Tagasisidest tiitlivõistlustel
Arutleti veelkord juba möödunud aastal tehtud ettepaneku üle koguda EJSL
tegevusele rohkem otsest laskurite tagasisidet.
Otsustati: S. Rannaväli uurib tehnilisi võimalusi ja korraldab EJSL kodulehel ankeedi,
mida on võimalik kasutada tiitlivõistluste järgselt laskuritelt tagasiside kogumiseks.

Järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg ja koht lepitakse kokku e-kirja teel.
Koosoleku lõpp kell 18:00
................................................... A. Holm (koosoleku juhataja)
................................................... M. Tambla (protokollija)

