EESTI JAHISPORDI LIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

22. veebruar 2010.a.
EJS maja, Kuristiku 7, Tallinn
15.15
18:00

Juhatuse koosoleku toimumise kuupäev:
Juhatuse koosoleku toimumise koht:
Juhatuse koosoleku alguse kellaaeg:
Juhatuse koosoleku lõppemise kellaaeg:
Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed:
1.
2.
3.
4.
5.

Hannes Kuusmik;
Tõnu Krooben;
Priit Roostfeldt;
Rainis Nagel;
Inga Kõue;

Koosolekul osales külalisena revident
päevakorrapunktide arutamise juures.

Kaupo

Kindsigo,

kes

osales

kõikide

Koosoleku juhatajaks valiti kõigi osalenud juhatuse liikmete poolt Hannes Kuusmik ja
protokollijaks Inga Kõue

Juhatuse koosoleku päevakorrana kinnitati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2009.a. majandusaasta aruande ülevaatamine ja kinnitamine,
2010.a. eelarve,
EJSL-i finantsolukord,
Uute liikmete vastuvõtmise otsustamine,
Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht
2010.a. kalenderplaani kinnitamine
Muud teemad
1) Liidu tegevjuhi tegevuse hindamine ja edasise arutamine
2) Järgumärkide kujundus ja hinnapakkumised;
3) Meistrivõistluste medali kujundus;
4) Dressipluusi ja särkide juurde tellimine;
5) Muud liidu sümboolikaga asjad – tänukirjad, parimate laskesportlaste meenekarikad;
6) Klassifitseerimise juhendi teema;
7) Tiitlivõistlustele registreerimise süsteemi loomise ülevaate andmine.

Koosoleku päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud juhatuse
liikmed.

Päevakorrapunkt nr 1
2009.a. majandusaasta aruande ülevaatamine ja kinnitamine
Juhatus vaatas üle 2009. majandusaasta aruande. Juhatuse liige I.Kõue esitas täpsustava
küsimuse kulude poole peal oleva mitmesuguste tegevuskulude suuruse kohta (kulu number
225 562). Vastuseks selgitati, et suurema osa tegevuskulust moodustas 2009 aastal toimunud
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FITASC Grand Prix võistluse korraldamine Männiku jahilasketiirus ja Eesti tiitlivõistlustele
auhinnamedalite ja karikate soetamistega. Selle alla läks ka laskeinstruktorite ja treenerite
koolituste korraldamine ja läbiviimine. Lisaks arutati Männiku kuulitiiruga seotud kulusid.
Avaldati arvamust, et ekslikult kuulitiiruga seotud kulude alla kirjendatud laskeinstruktorite
elektroonilise litsentsiregistriga seotud kulu võiks olla kajastatud mitmesuguste tegevuskulude
all, kuigi seetõttu bilanss ega kasumiaruanne ei muutu.
Nimetatud seisukoht otsustati edastada raamatupidajale vastava korrektuuri tegemiseks.
Käesoleva päevakorrapunkti arutamisel luges Liidu revident Kaupo Kindsigo ette revisjoni
akti ning arutati revisjoni akti sisu.
Täiendavalt kerkis majandusaasta aruande ülevaatamisel esile 2008. aastal tehtud
elektrooniliste märklehtede sihtfinantseeringu toetuse summa. Kuna elektroonilised
märklehed on arvel põhivarana, siis hetkel on iga-aastane põhivara kulum 77 tuhat krooni,
milline on igaaastaselt planeeritud miinus bilansis (iga aastane amortisatsioon).
Seoses märklehtede kasutamise teemaga arutati Männiku kuulitiiru ja seal asuvate
elektrooniliste märklehtede efektiivsema kasutamise võimalusi (vastavad ettepanekud
kuulikomisjonilt), kuna Kaitseliiduga ei ole veel sõlmitud kuulitiiru kasutamise leping.
Kaitseliiduga kuulitiiru kasutamise lepingu sõlmimise asjaajamise võttis enda korraldada
tegevjuht Hillar Pahk pädevuses, siis keegi juhatuse liikmetest selle teemaga ei tegelenud.
Juhatuse liikme R.Nageli info põhjal on lepingu algdokument olemas, milline on ka
Kaitseliidule edastatud. Juhatuse liige P.Roostfeldt tegi ettepaneku, et ta tegeleb selle lepingu
sõlmimise teemaga ise edasi ning võtab ühendust Kaitseliidu juhtkonnaga. Juhatuse ühine
seisukoht on, et Männiku kuulitiiru õiguslik kasutamine tuleb saada võimalikult kiiresti korda,
mis võimaldaks hakata seal regulaarselt läbi viima lasketreeninguid ja võimalusel ka vastu
võtma suuruluki laskekaitseid.

Päevakorrapunkt nr 2
2010.a. eelarve
Majandusaasta aruande koostamisel ja ülevaatamisel selgus, et kuna mitmete eelnevate
perioodide kulud olid valesti kajastatud (maha kantud summade näol on tegemist Liidu
eelarves väga olulise summaga), siis tulid need summad miinusega kaasa ka 2009. aastasse ja
seetõttu jäi Liidu majanduslik tulem miinusesse.
Olenemata eelpooltoodust on Liidul rahalisi vahendeid, et jätkata pooleliolevate projektide
elluviimist, kuid selleks tuleb need järjestada olulisuse järjekorras.
Mõistliku, õiglase ja täidetava eelarve koostamiseks arutati erinevaid lahendusvariante. Sellest
tulenevalt vaadati üle ja kaaluti olulisemaid kuluobjekte, mida saaks vähendada või ära jätta.
Lepiti kokku, et lõplik eelarve projekt kooskõlastatakse juhatuse liikmete vahel meili teel ning
kinnitatakse enne üldkoosolekut toimuval juhatuse koosolekul.

Päevakorrapunkt nr 3
EJSL-i finantsolukord
Liidu finantsolukorraga seonduvalt arutati, kuidas lahendada olukord seoses Liidu igapäevase
tegevuse korraldamisega. Asuti seisukohale, et tegevjuht peaks olema motiveeritud ja saama
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selle töö eest tasu. Teise variandina arutati seda, et suurendada juhatuse liikmete töökoormust
jagades tegemata toimingud juhatuse liikmete vahel ära. Ühist seiskohta selles osas ei
kujunenud ning seetõttu lükati selle küsimuse otsustamine edasi.
Seoses Liidu finantsolukorraga kaaluti muu hulgas järgmisi võimalusi:
- Leida võimalus tiirudele müüa Liidule 2009. aasta sügisel soetatud
pabersiluett/märklehti (Euroopa siga). Hind vaja täpsustada ning seejärel panna info
üles Liidu kodulehele.
- Valmistatavate järgumärkide müük huvitatud isikutele;
- sponsortoetused – vajalik on tekitata huvi koostööks jahitarvete ning laskekaupadega
kauplevate ettevõtetega.
K.Kindsigo avaldas valmisolekut pidada läbirääkimisi Jagdhof’iga. Selle jaoks
täpsustab K.Kindsigo konkreetsed soovid. Lisaks selgus, et ettevõte Gladius Baltic
kasutab enda poolt müüdava kauba reklaamimiseks kokku leppimata koostööd EJSLga. Antud küsimusega lubas tegeleda I.Kõue. Juhatus jõudis seisukohale, et ükski
kaubandusettevõte ei saa ilma Liidu nõusolekuta reklaamida oma kaupa
tiitlivõistlustel. Selliseks juhuks näeb juhatus ette sõlmida toetatavate ettevõtetega
koostöölepingud ning määrata ära toetuse suurus ning alus. Otsustati, et R.Nagel
valmistab ette koostöölepingu algdokumendi võimalike sponsoritega lepingute
sõlmimisteks.
- Raamatupidamisteenus – Liidu juhatus peab vajalikuks lõpetada peale 2009.a.
majandusaasta
aruande
kinnitamist
ja
äriregistrile
esitamist
leping
raamatupidamisteenust pakkuva ettevõttega Märitz ja Co, seoses ebapiisava
infovahetusega ning sooviga vähendada raamatupidamisele tehtavaid kulutusi. Juhatus
otsustas otsida uus kompetentne, laskespordi spetsiifikat paremini tundev
raamatupidaja. Selle jaoks tehti ettepanek võtta hinnaküsimine Tiiu Ratassepalt.
Nimetatud ettepaneku poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget.

Päevakorrapunkt nr 4
Uute liikmete vastuvõtmise otsustamine
Liidule oli laekunud kaks Liidu liikmeks astumise avaldust:
1) Rahnoja Jahiselts, Pärnumaa
2) Järveka OÜ, Harjumaa
Uute liikmete vastuvõtmise poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 5
Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht
Üldkoosoleku toimumise ajaks määrati 12.märts, algusega kell 12:00. Toimumise kohaks
planeeritakse iga-aastast üldkoosolekute toimumise kohta Oru Hotelli, aadressiga Narva mnt
120B, Tallinn.
Hotelliga vajalik aeg kokkuleppida ning küsida hind nõupidamiste ruumi kasutamiseks koos
karastusjookide, kohvi ja küpsistega. Otsustati, et üldkoosolekuga seonduva valmistab ette
juhatuse liige R.Nagel.
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Esialgne päevakorrapunktide projekt:
1) 2009. aasta EJSL tegevuse ülevaate andmine;
2) Revisjoniakti tutvustamine
3) Majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine;
4) 2010. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine;
Otsustati, et kutse edastamisel liikmesklubidele tuleb lisada märkus selle kohta, et kui kellelgi
on lisaküsimusi majandusaasta aruande ja eelarve projekti kohta, siis need tuleb esitada
kirjalikult e-maili teel hiljemalt kaks päeva enne üldkoosoleku toimumise aega.
Üldkoosoleku toimumiskava poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 6
2010.a. kalenderplaani kinnitamine
Juhatus vaatas üle 27.jaanuaril koostatud 2010.aasta võistluskalenderplaani ning kinnitas selle
ilma muutusi tegemata.
Kalenderplaani poolt hääletasid kõik 5 koosolekul osalenud juhatuse liiget
Päevakorrapunkt nr 7
Muud teemad
1) Liidu tegevjuhi tegevuse hindamine ja edasise arutamine
Seoses revidendi poolt väljatoodud puudustega Liidu tegevjuhtimises ning seoses
muude võetud kohustuste mittekorrektse täitmisega (sh. juhatuse koosolekute mitte
ette valmistamine, informatsiooni mitte edastamine või küsimine) Liidu tegevjuhi
poolt, arutati kuidas minna edasi, et edaspidiselt selliseid probleeme ei tekiks. Eelmise
aasta suvel avaldas tegevjuht Hillar Pahk ise soovi lahkuda. Samas tõusetus küsimus,
kuidas pärast Hillar Pahk’i lahkumist Liidu igapäevast tööd korraldada.
Kuna ühist arusaama Liidu igapäevase töö korraldamiseks ei tekkinud, siis lükati selle
küsimuse lõplik otsustamine järgmisele juhatuse koosolekule
2) Järgumärkide kujundus ja hinnapakkumised
I.Kõue tutvustas kolme erinevat hinnapakkumist järgumärkide tootmiseks. Parim
pakkumine oli AS Herald poolt pakutud 16 800 krooni (esimene pakkumine Content
38 475.-, teine pakkumine Fermetex 26 220 .-). Samas vaadati üle järgumärkide
kujundus ning arutati, et märkide tegemisel võiks kasutada olemasolevat EJSL logo
viisil, kus sõnad Suurmeister ja Meister on kirjutatud logo ülaserva ning nad on 1,5
korda suuremad I, II ja III järgu märkidest. Märkidele vaja saada uued kujundused,
võtta lõplikud hinnapakkumised ning hinnapakkumiste lõplikul heakskiitmisel anda
need tootmisse. Teemaga tegeleb I.Kõue.
3) Meistrivõistluste medali kujundus
Üldjoontes oldi medali kujundusega rahul. Ainus mõte on asendada alumises servas
olev EJSL tähtede kombinatsioon millegi muuga. Esmalt vajalik võtta esialgne
hinnapkkumine medalite tootmiseks. Teemaga tegeleb I.Kõue
4) Dressipluusi ja särkide juurde tellimine
Seoses Euroopa Meistirvõistlustel Sportingus osalemisega on vajalik juurde tellida
siniseid dressipluuse ja särke laskuritele, kel vastav vormiriietus puudub. Küsimus –
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kas sama mudelit on veel saada ja mis hinnaga? Kui jaa, siis huvitatud laskurid
ostavad selle ise välja.
5) Muud liidu sümboolikaga asjad – tänukirjad, parimate laskesportlaste meenekarikad
Kas on valmis Content Reklaamiagentuurilt tellitud tänukirjad? Mis seis on
meenekarikatega parimatele laskesportlastele?
Selle küsimusega kerkis üles oluline teema, kas ja millistel alustel jätkata Content-ga
edasist koostöö, kuna mõistlik oleks koostööpartnerite ringi laiendada saamaks Liidule
parimaid pakkumisi.
6) Klassifitseerimise juhendi teemal
I.Kõue esitas küsimuse seoses klassifitseerimiskorraga. Nimelt on hetkel üheks
harjutuseks klassifitseerimiskorras sees Automaat-trap. Kas täna on antud harjutus
enam aktuaalne ning kas poleks õige see asenda kombineeritud jahipraktilise
laskmisega? Sellega seoses tegi R.Nagel ettepaneku koostada sarnane juhend ka
kuulialaldele.
Teine küsimus puudutas laskuri taseme määramist vastavalt lastud/mitte lastud
märkidele, kus võib esineda tõlkest tulenev vastuolu korra punktides 3.7. ja 4.2. Lepiti
kokku, et R. Nagel tegeleb antud teemaga.
7) Tiitlivõistlustele registreerimise süsteemi loomise ülevaate andmine.
I.Kõue andis ülevaate loodava EJSL keskse võistluste registreerimise süsteemist, mis
võimaldab tänu litsentsi registrile laskuril kiiresti ja mugavalt registreerida ennast
soovitud võistlustele ning annab Liidule võimaluse läbi pangalinkide koguda
võistluste korraldamise raha ning prognoosida täpsemalt võistlustel osalejate arvu.
Samuti annab süsteem võimaluse sponsoritel ennast seal reklaamida. Süsteemi
valmistähtaeg on 22.märts.
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