6.08.2014 kell 18.30-21.00

Männiku Jahilasketiirus

Osalejad: Arles Taal, Sven Rannaväli, Maanus Mäesalu, Meelis Tambla, Tõnu Kirs, Ivar Pärn, RitaAnette Kohava
Protokollis: Rita-Anette Kohava
Koosoleku päevakord:
1)
Tegevjuhi töötamise alused.
Sõlmitakse leping projektijuhtimise teenuse ostmiseks Rytbergi OÜ-lt eearves ettenähtud
summa ulatuses. M.Tambla saadab ametijuhendi täiendatud versiooni augusti III
nädalaks.
2)
2015 CSP MM korraldus.
• FITASCiga sõlmitakse 3-poolne leping. Korralduslepingut liidule FITASCi poolt veel
edastatud ei ole.
Vastutusalade jagamisel tuleb arvesse võtta järgmisi aspekte:
• Liidu käsutuses olev inimressurss juhatuse liikmete vaba aja näol on napp ja piiratud
• Kui liit on peakorraldaja ning teenusarved liiguvad läbi liidu, kaotatakse sellega 20%
käibemaksu osana, sest maksuamet ei võimalda korralduskuludest käibemaksu osa
maha arvata
Männiku Jahilasketiir teeb liidule ettepaneku, millised vastutusalad jäävad tiiru kanda.
Nendest lähtuvalt saab liit teha võimalikud kalkulatsioonid liidule makstavate nn
pearahade osas ning selgitada välja, kas ja palju on liidul endal ressursse ning võimalusi
erinevates tegevusvaldkondades panutamiseks. Männiku JT alustab
ettavalmistustegevustega MM-iks septembris.
3)
EJSL ladu ja kontor
Juhatus ei näe vajadust äriregistris Kuristiku tn 7 aadressi muutmiseks, sest koostöö EJSiga toimib. Samuti ei ole põhjendatud kogu lao kolimine Tartusse, sest suur osa klubisid
soovib oma märklehed soetada Harjumaal ning Männiku JT on valmis tegelema
märklehtede müügiga. Samuti kasutatakse ära Tartu Jahindusklubi poolt pakutavad
võimalused Lõuna-Eesti lasketiirudele märklehtede kättesaadavamaks muutmiseks. Uute
märklehtede tootmise ja müügi klubidele on vajadusel valmis võtma enda kanda
ProDisain.
Vajalik on teha märklehtede inventuur, määrata vastutav isik (tegevjuht) ning korraldada
märklehtede müümiseks kampaania. R.-A. Kohava teeb inventuuri ning ettevalmistused
kampaaniaks augusti IV nädalaks.
4)
Laskurlitsentsid ja meeskonnad
Litsentside väljastamise kord ja võistlusjuhendid on tekitanud olukorra nende mitmeti
tõlgendamiseks ning toonud liidule ka ametlikke proteste. Arutelu ja hääletuse käigus
lepiti kokku järgmised pikaajalised põhimõtted, millest järgmise hooaja võistlusjuhendite
ja –reeglistike täiendamisel lähtuda:
1) Eesti tiitlivõistluste individuaalarvestuses saavad osaleda ainult Eesti laskurlitsentsi
omanikud. Eesti laskurlitsents väljastatakse ainult Eesti residendile (Eesti kodanikule
ja Eesti elamisloaga isikule) Poolt hääletasid: S.Rannaväli, M.Mäesalu, T.Kirs,
M.Tambla, I.Pärn, vastu hääletas A.Taal põhjendusel, et selle võiks saada kõik EU
kodanikud.
2) Eesti tiitlivõistluste meeskondlikus arvestuses klubi meeskonna liige ei ole
kohustatud omama laskurlitsentsi. Poolt hääletasid: S.Rannaväli, T.Kirs, M.Mäesalu,
I.Pärn, vastu hääletasid M.Tambla ja A.Taal
5)

Laskurite kindlustus
Täpsustada FITASCi poolt esitatavad kindlustusnõuded – kas kolmanda osapoole vastustus on
nõutav ning kas võistlusekorraldaja kindlustus ei kata seda, kui võistlejal on olemas ohtliku

harrastuse märkega reisi- ja tervisekindlustus. R.-A. Kohava saadab alusdokumendid M.
Tamblale, kes tegeleb teemaga edasi.
6)

7)

Laskurliidu arengukava
Juhatus on arengukavaga tutvunud ja teadmiseks võtnud. Ettepanek teha ametlik
pöördumine Laskurliidule ühiseks lasketreenerite koolituseks, et laiendada ala
kandepinda.
Muud teemad
• Eesti esinduskoondised tiitlivõistlustel. Seni on määratlemata, kes ja mis alustel
esindab Eestit võistkondlikult ning kas meeskonnas osalemine on vabatahtlik. Liit
katab küll sportlaste meeskondliku osalemise kulud, kuid ei kata individuaalarvestuse
osalustasusid, mida mitmed sportlased on toonud ka oma meeskondlikus arvestuses
osalemise keeldumise põhjuseks. Edasiste arusaamatuste vältimiseks viiaks
litsentside väljastamise juhendisse sisse muudatus, millega sportlane annab litsentsi
saamisel nõusoleku esindada Eesti koondist. Meeskonnad koostatakse jooksva
reitingu alusel (koostab ja uuendab I.Pärn). Otsus võeti vastu ühehäälselt. Samuti
vaatab juhatus üle litsentsitasud aastaks 2015 ning liikmemaksud ning püüab leida
nende korrigeerimisega lisavahendid meeskondlike osalejate
individuaalosalustasude katmiseks.
• Võistluste juhendid 2015– I.Pärn koostab võistlusjuhendid aastaks 2015 selle hooaja
lõpuks ning need vaadatakse seejärel üle ja kinnitatakse juhatuses.
• Kohtunike särgid – ettepanek motiveerida kohtunikke tasuta särkidega kiideti heaks.
• Kuulialade reiting – I.Pärn on nõus koostama piisava sisendi olemasolul
kuulilaskuritele reitingu. A.Taal lubab saata lähteandmed ja põhimõtted.
• Haavlikomisjoni töö – juhatus on teadmiseks võtnud A.Kõiva üldkoosolekul esitatud
ettepaneku haavlikomisjoni ellukutsumise kohta ning jääb komisjonilt ootama
konkreetseid ettepanekuid. Järgmise juhatuse koosoleku kutse saadetakse ka
haavlikomisjoni esimehele.

