EJSL juhatuse koosolek 17.05.2012
Koosoleku algus kell 10:00
Kohalolijad:
Aare Holm
Sven Rannaväli
Arles Taal
Meelis Tambla
Ivar Pärn
Tõnu Kirs
Maanus Mäesalu liitus 10:50
Külalised:
Hannes Kuusmik
Koosoleku päevakord:
1. Juhatuse liikmete asendamine registris;
2. EJSL tiitlivõistluste medalite ja karikate hetkeseis;
3. Jooksvate küsimuste arutelu
Kohaletulnud kinnitasid päevakorra ühehäälselt. Koosoleku juhatajaks valiti A. Holm,
protokollijaks T. Kirs.
1. Dokumentide esitamine mittetulundusühingute registrisse
T. Kirs: dokumentide esitamiseks on puudu koosoleku juhata ja protokollija
originaalallkirjadega üldkoosoleku protokoll.
A. Holm: see on hetkel protokolli vormistamise taga ja valmib lähipäevil
Otsustati dokumendid mittetulundusühingute registrisse esitada hiljemalt juunikuu jooksul.
2. FITASC GP Elvas kokkuvõte
H. Kuusmik:! võistluste korraldusega oldi rahul ja väliskülalised on saatnud tänukirju.
Tehnilisest küljest oli Hr. Palinkas’l etteheide žürii esindajale Hr. Juri Kirenskile, kes ei
ilmunud pühapäeva hommikul radasid vastu võtma.
I. Pärn: kohtunike tööle etteheiteid ei olnud ja võistluste tulemusena saame väljastada
kolmele uuele kohtunikule rahvusvahelise kohtuniku kategooria.
S. Rannaväli: korralduslikult läks kõik hästi ja algselt sõlmitud kokkulepped pidasid. Oli küll
üksikuid täiendamisi (nt. lippudega), kuid üldjoontes saime positiivse kogemuse
korraldusest - klubi korraldas kogu võistluse omaltpoolt ja EJSL tegeles protsesside
jälgimise ning kontrollimisega.
H. Kuusmik: peame tulevikuks tiirudega kokku leppima korralduse ulatuses. EJSL
ülesanne ei ole võistluste tehniline korraldamine.
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3. Pressisuhtlus
T. Kirs: eelmisel koosolekul ma olin nõus selle küll enda ülesandeks võtma, kuid
tegelikkuses on see jäänud Sven Rannaväli kanda. Sven on teinud head tööd ja pidanud
nii EJSL Facebook’i lehte kui ka edastanud protokolle ja pressiteateid ajakirjandusele.
S. Rannaväli: see on tegelikult päris suur töö ja ma ei tahaks seda ainult enda peale võtta
Otsustati, et esialgu jätkavad pressisuhtlusega T. Kirs ja S. Rannaväli üheskoos tegevust
omavahel koordineerides.
4. Meened
T. Kirs: Pärast eelmist koosolekut esitas Unreal Entertainment pakkumise alljärgnevate
EJSL meenete tootmiseks:
- vihmavari
- termos
- nokkmüts
- higirätik
- pastapliiats
S. Rannaväli: leian, et liidul ei ole otsarbekas oma kuludega meeneid toota. Samas on ka
selge, et meie poolt tarbitavad kogused on liiga väikesed, et mõni produktsioonifirma
sellest huvituks.
Otsustati tellida 50 higirätikut kombi EM logoga võistlustel müümiseks.
Lisaks otsusati tellida vähemalt 100 eesti mütsi EJSL ühevärvilise logoga
5. Litsentsid
M. Tambla andis ülevaate EJSL laskurlitsentside hetkeolukorrast. Oluline on suurendada
litsentseeritud laskurite arvu.
Juhatus otsustas moodustada töögrupi koosseisus A. Taal, M. Tambla ja T. Kirs, kes
vaatavad läbi olemasolevad litsentside korrad ja esitavad juhatusele oma ettepanekud
nende muutmiseks.
Otsustati saata kiri Politsei- ja Piirivalveametisse, millega palume politseiametnikel
tulevikus jahisportrelva registreerimisel kontrollida EJSL laskurlitsentside registrit, mitte
piirduda võistlusprotokolliga
A. Holm tutvustas olukorda laskeinstruktorite registriga. Laskeinstruktorite koolitamisega
jätkab tegelemist I. Pärn
Otsustati tellida täiendavad 100 instruktori tunnistusblanketti ja alustada elektroonilise
registri pidamist
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6. Kuuli- ja haavlikomisjoni tuleviku arutelu
A. Taal: leian, et komisjonid on praegusel kujul oma elu ära elanud ja teen ettepaneku
need laiali saata ja vajadusel moodustama uued, teemapõhised ning aladeülesed
töögrupid.
T. Kirs: komisjonide laialisaatmisega ei maksa kiirustada. Komisjonid ei ole oma
funktsiooni mitte minetanud, vaid need on halvasti juhitud ja vajavad uusi ülesandeid.
Otsustati komisjonide küsimuse arutelu jätkata järgmisel koosolekul ning tehti T. Kirsile
ülesandeks välja selgitada komisjonide roll liidu põhikirjas ja muudes õigusaktides
7. Kombineeritud EM korralduse küsimused
A. Holm, A. Taal ja S. Rannaväli andsid ülevaate Kombi EM korraldusega seotud
küsimustest.
Otsustati esitada Tallinna Linnavalitsusele taotlus Kombi EM võistluste avatseremoonia
kulude katmiseks

Juhatus leppis järgmise koosoleku toimumise ajaks kokku 28.06. algusega kell 10:00
Koosoleku lõpp kell 12:50

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

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