Eesti Jahispordi Liidu juhatuse koosoleku protokoll
6.01.2016
Toimumiskoht: Ülemiste KK
Koosolek toimus kell 16.07-18.20
Osalesid: Andres Kõiva, Silvar Algpeus, Arles Taal, Meelis Tambla, Sven Rannaväli, Ivar Pärn
Protokollis: Rita-Anette Kohava
1. Võimalike presidendikandidaatide esitlemine juhatuse liikmete poolt
Põhikirja järgselt tuleb president valida juhatuse liikmete seast, hetkel juhatuse liikmete
seast kandidaati ei leitud. Arutleti presidendi rolli üle – kas sisuline vedaja ala seest või
esindusisik, kaaluti läbi erinevaid kandidaate.
Otsus: juhatuse liikmed otsivad edasi, teema arutelu jätkub järgmisel koosolekul. Hiljemalt
üldkoosolekuks võtta juhatusel seisukoht presidendi rolli osas.
2. Tegevjuhi otsimine ja tööülesanded
Arutati võimalust tegevjuhi raamatupidamisega seotud tööülesannete sisseostmist
lisateenusena raamatupidajalt.
Juhatuse liikmetele tutvustati esimese tegevjuhi kandidaadi avaldust.
Otsus: S.Rannaväli lepib nädala jooksul kokku aja vestluseks, teema arutelu jätkub järgmisel
koosolekul. Samuti täpsustab S.Rannaväli raamatupidamisega seotud lisateenuste sisseostu
hinna.
3. EJSL kalender 2016
Tagasiside tähtaeg 15.jaanuar. Oma soovi võistluste korraldamiseks on avaldanud juba
Männiku, Viidike ja Elva Jahilasketiir.
Otsus: tegevjuht esitab kalendri kinnitamiseks juhatuse liikmetele, vajadusel suhtleb otse
lasketiirudega ning kinnitab üle Vieseki osalustingimused Läti esindajaga.
4. Haavlilaskmise tegevuskava 3-aastaks: I.Pärn, A.Kõiva ja S.Algpeus
Töös, kas sportlik või harrastajatele? Tegevuskava, eetika, võistluste korraldajale eeskirjad?
Arutelu ja töö jätkub
5. Võlglased – laekumata on veel osa 2015 liikmemaksud, samuti ei ole kõikide jakkide eest
tasutud.
Otsus: Tegevjuht jätkab võlglastega suhtlemist ja annab ülevaate laekumistest järgmisel
koosolekul
6. Üldkoosolek 2016 – kuupäeva kinnitamine, ettevalmistavad tegevused
15.00 Kuristikus, 16.märts, erakorralised valimised, aastaaruande kinnitamine, juhatuse
koosolek, jaanuar- veebruari alguses juhatuse koosolek,
Otsus: Korraldada EJSL üldkoosolek 16.märts Kuristiku 7 EJS majas, algusega kell 15.00.
Tegevjuht kinnitab aja, edastab vajaliku info raamatupidajale ja revidendile, valmistab
järgmiseks juhatuse koosolekuks ette 2016 eelarve põhja.
7. Järgmine juhatuse koosolek
Otsus: Koosoleku täpset kuupäeva kokku ei lepitud, kuid eeldatav aeg veebruari algus.
8. Järgumärgid ja meistersportlased – teema arutelu lükatakse edasi järgmisele koosolekule
9. Muud teemad
Aasta parimate laskurite valimine
 Kinnitati 2015 parimad laskurid, kujundusest kõrvaldada sõna „seenior“.
 2016 eelarvesse panna päevane üritus parimate autasustamiseks
 Kuulilaskurite ettepanek – anda eraldi välja liikuva ja seiseva märgi parimate laskurite
tiitlid vajab täpsustamist, ei saa rakendada tagantjärgi 2015 osas, kuid kaaluda 2016 uute
kategooriate loomist
Relvaseaduseelnõu
 Jahilaskureid puudutab eelkõige vintraudse relva vanusepiirangu tõsmine 21 eluaastale
18-lt ja maksimaalne kuulide hoiustamise kogus 3000 sõltumata relvade arvust. Oluline
oleks täpsustada Laskurliidu seisukoht antud küsimuses.
Otsustati: A. Taal teeb pöördumise Siseministeeriumile eelmainitud küsimuste osas.

Reitingud 2015-2016
 Jätkuvalt nähakse kitsaskohti kehtivas reitingumääruses. Küsimusi tekitavad eelkõige Agrupist langemine/sinna jäämine ja kas on põhjendatud kõigi haavlialade kokkuviimine
ühe reitingu alla.
A. Taali tegi ettepaneku teha reiting ka kuulilaskuritele
Otsus: reitingutabelit veel ei avaldata, M. Tambla konsulteerib teiste juhatuse liikmetega
ning edastab lõpliku variandi jaanuari jooksul.
Kuulikomisjoni töö käivitamine
 juhatuse hinnangul tuleb kuuli ja haavlilaskmine rohkem ühendada, hetkel on
infoliikumine probleemne ning tajutav konflikt nii kuulilaskurite sees kui kuuli- ja
haavlilaskurite vahel. Senini on segased kombilaskurite meeskonna kokkupaneku alused.
Kuna huvil kombilaskmise vastu on kasvav, siis KV võiks korraldada etappidena.
Ettepanek: anda R.-A. Kohavale volitused laiapõhjalise kuulikomisjoni kokkupanemiseks,
koostada tegevuskava ja kaardistada probleemid.
Hääletus: 5 poolt häält, 1 vastuhääl (A. Taal).
Otsus: kinnitada R.-A. Kohava kuulikomisjoni esimeheks, probleemide kaardistus ja
tegevuskava esitada juhatusele hiljemalt veebruari lõpuks.

