EJSL juhatuse koosolek 05.04.2012

Koosoleku algus kell 09:15
Kohalolijad:
Aare Holm
Sven Rannaväli
Arles Taal
Meelis Tambla
Maanus Mäesalu
Tõnu Kirs
Juhatuse liikmetest puudub:
Ivar Pärn
Külalised:
Külalisi ei ole
Koosoleku päevakord:
1. Juhatuse liikmete asendamine registris;
2. Eelmise juhatuse töö ja hetkeolukorra tutvustamine uutele liikmetele, arutelud;
3. Jooksvate küsimuste arutelu
Kohaletulnud kinnitasid päevakorra ühehäälselt. Koosoleku juhatajaks valiti A. Holm,
protokollijaks T. Kirs.
1. Dokumentide ettevalmistajaks ja esitajaks mittetulundusühingute registrisse
volitatakse T. Kirs ja M. Mäesalu.
2. Eelmise juhatuse töö ja hetkeolukorra tutvustamine:
A. Holm tõi esile alljärgnevad päevakajalised küsimused:
1. Eesti tiitlivõistluste korraldamisega seonduv
2. Fitasc GP Elvas
3. Kombi EM Männikul
4. Majandusaasta aruande kinnitamine uue juhatuse poolt
5. Juhatuse liikmete vastutusala ja tegevuste jagamine
6. Ettepanekute ettevalmistamine põhikirja muudatusteks
7. Juhendite ja kordade muutmine ja täiustamine
8. Alakomisjonide vajalikkus, nende ülesannete täpsustamine
9. Hooaja võistluskalendrite väljatöötamise aluspõhimõtted
10. Tiitlivõistluste korraldamiste aluspõhimõtted
M. Tambla:
A. Holm:
M. Mäesalu:
A. Holm:

Kuidas on korraldatud litsentside väljastamine ja registri pidamine?
Üldkoosoleku otsuse kohaselt jätkab sellega Inga Kõue. (eelarve)
Kas ja kuidas on läbi viidud uute laskurite litsentseerimine?
Sellealased rutiinid on välja töötatud ja toimivad, kuid vajavad
selgelt täpsustamist ja parandamist, kuna juhendikohaseid nõudeid alati
ei täideta. Juhendite läbivaatamine ja vajadusel uuendamine selle
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aasta plaanidesse
S. Rannaväli: EJSL peaks täpsustama oma eesmärgid.
A. Taal:
Me peaksime looma selge sihi, kuhu me tahame 3 aasta pärast, kui meie
ametiaeg lõppeb, jõuda. Eesmärkide sõnastamine järgmise
koosoleku päevakorda.
T. Kirs:
Minu ülesandeks jäi eelmisest juhatusest EJSL logoga võimalike
meenete hanke korraldamine. Oleme nüüdseks esialgse valiku teinud
ja pakkumised saanud ning ma saadan need juhatuse liikmetele välja.
Ootan teiepoolset tagasisidet ja ettepanekuid, nii toodete kui koguste osas.
A. Holm:
Sellega haakub ka järgumärkide teema.
M. Tambla: Peaksime rohkem uurima liikmete seisukohti. Täna me ei tea, mida laskurid
kohapeal tegelikult arvavad.
Tehnilisi vahendeid on ju piisavalt- veebiküsitlused jms.
M. Mäesalu: Mina tunnen puudust võistluste tagasiside vormist, millega osalejad saaksid
anda oma hinnangu lõppenud võistlustele. Selline tuleks välja töötada.
A. Holm:
See viib teema tagasi jälle korralduslepingute küsimustele - kas EJSL peaks
tiitlivõistluste korraldajatega sõlmima lepinguid?
A. Taal:
Ma tahaksin endiselt selgeks rääkida meie ülesannete jagamise.
S. Rannaväli: Arutamist vajab ka Kütiliini korraldamine. Milline on või peaks olema
EJSL roll selles? Mida me sellelt ootame?
S. Rannaväli: Tahaksin üles tõsta liidu rahaküsimused - peamiselt sponsorluse. Kuidas liit
saaks ahvatleda uusi toetajaid ja mida me selle eest vastu pakkuda saame?
Vajab täpsustamist, kui palju EJSL raha vajab ja kuhu seda kulutada?
Omaette teema on ka juurdekasv - EJSL noortepoliitika. Suunad, eesmärgid.
A. Taal:
EJSL on Laskurliidu liige, kuid meie esindatus Laskurliidus on puudulik.
Peaksime suurendama oma kohalolekut ja nähtavust. Tuleb täpsustada,
kes EJSL-i seal esindab.
3. Jooksvad küsimused
Kõige kriitilisem küsimus hetkeseisuga kohe algava hooaja eel
on karikatega (medalitega tegelen ise edasi, 2012 võistlusteks on need
juba ostetud). Varem tegeles karikate teemaga Inga, kuid nüüd
peame leidma selleks uue inimese.
S. Rannaväli: Peame pakkujatelt saama konkreetse pakkumise kogu hooaja karikatele.
Samamoodi saame nii medaleid kui karikaid hiljem graveerida, et ostusid
paremini planeerida.
M. Mäesalu: Olen nõus karikate hinnapakkumise küsimise ja ostmise enda peale võtma.
Aare ja Arles saadavad mulle nimekirja kuuli ja haavli karikate jagunemisest,
koguarvust ja kalenderplaanist.
A. Holm:
Järgmine teema on Fitasc GP Elvas. Tänasel hetkel puudub liidul ülevaade
GP korraldamisest, mis seisus ollakse.
M. Tambla: Peaksime jälgima, et sellest korraldusest ei tekiks liidule kohustusi.
S. Rannaväli: Aare, küsi palun Elva tiirult (Andres Kõivalt), millist abi nad liidult veel
vajavad ja anna juhatusele järgmise nädala alguses tagasisidet.
M. Tambla: Olen nõus tegelema ja läbi töötama litsentside ja põhikirja küsimused.
A. Taal:
Mina olen nõus komisjonide, võistlusjuhendite ja korralduslepingute
küsimuse enese peale võtma koostöös Aarega. Lisaks peame kaasama Ivar
Pärna.
A. Holm:
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M. Mäesalu: Meil on täiesti realiseerimata heategevusürituste potentsiaal. Näiteks
võistluste korraldamine noortekoondise toetamiseks. See mõte leidis üldise
heakskiidu.
T. Kirs:
Mina võin enda peale võtta avalikkusega suhtlemise, peamiselt võistluste
tulemustest pressiteadete kirjutamise ja lähetamise.
Juhatus leppis järgmise koosoleku toimumise ajaks kokku 17.05. algusega kell 10:00
Koosoleku lõpp kell 11:55

................................................... A. Holm (koosoleku juhataja)

................................................... T. Kirs (protokollija)
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