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Kohalolijad:
Aare Holm
Sven Rannaväli
Arles Taal
Meelis Tambla
Tõnu Kirs
Maanus Mäesalu
Külalised:
Tiiu Ratassepp
Koosoleku päevakord:
1)
2013 hooaja võistluskalendri kinnitamine (osaliselt juba meilitsi tehtud)
2)
„Kütiliini“ ja jahimeeste kokkutuleku laskevõistusega seonduv
3)
Ülevaade 2012 finantstulemustest ja 2013 eelarve projekti arutelu
4)
2012 parimate meened, kätteandmise otsustamine
5)
Muud küsimused
Kohaletulnud kinnitasid päevakorra ühehäälselt. Koosoleku juhatajaks valiti A. Holm,
protokollijaks T. Kirs.

1. 2013 võistluskalender
Võistluste korraldamise asupaiga osas võib tulla mõningaid muudatusi seoses Männiku
tiiru rentniku vahetumisega. Tänase seisuga on esitanud EJSLile lahkumisavalduse
Järveka OÜ ning liikmeksastumisavalduse Männiku Jahilasketiir MTÜ.
Juhatus otsustas 2013. aasta võistluskalendri kinnitada, kuid jättis võimaluse
vajadusel haavlivõistluste toimumise asukohti muuta. Ühtlasi otsustas juhatus
rahuldada OÜ Järveka lahkumisavalduse ja MTÜ Männiku Jahilasketiir
sisseastumisavalduse.
2. Kütiliini ja jahimeeste kokkutuleku laskevõistlusega seonduv
EJS on väljendanud huvi tulevikus Kütiliini korraldamises osaleda, tehes seda koostöös
EJSL-iga, põhjendades seda vajadusega osavõtjate arvu suurendada. Ettepanek on
moodustada Kütiliini kaasajastamiseks ja korraldamiseks ühine töögrupp, kus EJSLi
esindajaks oleks Arles Taal ja EJSi poolt Aarne Taal.
Juhatus otsustas volitada A. Holmi ja A. Taali EJS-ga antud küsimuses kohtuma
ning täpsustama EJS-i Kütiliiniga seotud eesmärgid, kuid väljendas selgelt EJSL-i
huvi ise Kütiliini korraldamist jätkata.
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Jahimeeste kokkutuleku laskmisvõistluste küsimus on veel lahendamata ja selleteemaline
dialoog EJSiga on veel ees. EJSL ettepanek oleks pidada seekord võistlus harjutuses
jahikaar ja viia eelvõistlused sel korral läbi mitmes asukohas.
Juhatus otsustas volitada A. Holmi ja A. Taali EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsuga antud
teemal kohtuma ning täpsustama jahimeeste kokkutuleku laskmisvõistlustega
seotud küsimusi.
3. Ülevaade 2012 finantstulemustest ja 2013 eelarve projekti arutelu
EJSLile raamatupidamisteenust osutav T. Ratassepp tutvustas 2012. aasta
majandusaasta tulemusi ning juhtis juhatuse tähelepanu vajadusele EJSL-i bilansis
olevate vanade võlgade mahakandmiseks. Ühtlasi arutas juhatus 2013. aasta eelarve
projekti
Juhatus pani A. Holmile ülesandeks tegeleda vanade võlgnevuste
sissenõudmisega, nende mittelaekumisel aga pani T. Ratassepale ülesandeks EJSL
bilanss vanadest võlgnevustest puhastada
4. 2012 parimate meened, kätteandmise otsustamine
Juhatus otsustas 2012. aasta parimaid sportlasi autasustada meenetega, mis
antakse üle hooaja avavõistlustel.
5. Muud küsimused
EJSL tegevjuht A. Holm esitas juhatusele oma tegevjuhikohalt tagasiastumisavalduse
seoses suurenenud töökoormusega oma ettevõttes. A. Holm lubas küll ka pärast
tagasiastumist valmistada ette EJSL üldkoosolek ja täita koosolekul võetud kohustused.
Juhatus otsustas A. Holmi avalduse rahuldada alates 01.03. ning asuda EJSL-ile
otsima uut tegevjuhti.
Juhatus leppis järgmise koosoleku toimumise aja ning koha kokkuleppimise e-kirja teel.
Koosoleku lõpp kell 18:30
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