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EESTI JAHISPORDI LIIDU
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Toimumise koht:

Eesti Jahimeeste Seltsi maja, Kuristiku 7, Tallinn

Toimumise kuupäev:

8. mai 2013.a.

Üldkoosoleku alguse kellaaeg:

15.00

Üldkoosolekul osalenud liikmed: kahekümne kuuest (26) Eesti Jahispordi Liidu liikmest
olid üldkoosolekul esindatud (19) liiget ja need olid järgmised:
1) Padise Jahimeeste Selts – volitusega esindaja Kalle Pedak
2) Männiku Sporting Klubi – esindaja Aare Holm
3) Kose Jahiselts – esindaja Olev Annuk
4) Klubi Tajask – volitusega esindaja Tõnu Kirs
5) Männiku Jahilasketiir MTÜ – esindaja Tõnu Kirs
6) Rakvere Jahindusklubi – esindaja Tõnu Krooben
7) Laekvere Jahimeeste Ühing – esindaja Tõnu Krooben
8) Ida-Viru Jahimeeste Selts – esindaja Kaupo Tihvan
9) Ida-Viru Jahilaskurklubi – esindaja Kaupo Tihvan
10) Reino Jahilasketiir – volitusega esindaja Kaupo Tihvan
11) Silma Laskurklubi – volitusega esindaja Arles Taal
12) Hiiumaa Jahimeeste Selts – volitusega esindaja Tõnu Kirs
13) Järvamaa Jahindusklubi – volitusega esindaja Silvar Algpeus
14) Saarte Jahimeeste Selts – esindaja Sven Rannaväli
15) Rahnoja Jahiselts – volitusega esindaja Tõnu Kirs
16) Tartu Jahindusklubi – volitusega esindaja Rivo Poltimäe
17) Elva Jahilaskeklubi – esindaja Andres Kõiva
18) Võrumaa Jahimeeste Selts – volitusega esindaja Kaupo Kindsigo
19) Mahu Jahipiirkond – esindaja Hannes Kuusmik
• Üldkoosolekul osalesid ka revident Kaupo Kindsigo ja juhatuse liige Meelis Tambla
• Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri lisatakse käesolevale protokollile.
• Lähtuvalt asjaolust, et üldkoosolekul oli esindatud 26-st liikmest 19, Eesti Jahispordi
Liidu põhikirja punktidest 4.4. ja 4.5., on üldkoosolek otsustusvõimeline ning
üldkoosolekul on kõik õigused üldkoosoleku päevakorrapunktidest tulenevate otsuste
vastuvõtmiseks.
Üldkoosoleku juhatajaks valiti: Eesti Jahispordi Liidu juhatuse liige Tõnu Kirs (poolt
hääletasid kõik üldkoosolekul osalenud liikmed)
Üldkoosoleku protokollijaks valiti: Eesti Jahispordi Liidu juhatuse liige Meelis Tambla
(poolt hääletasid kõik üldkoosolekul osalenud liikmed)
Häälte lugejaks valiti: Andres Kõiva (poolt hääletasid kõik üldkoosolekul osalenud liikmed)
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ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA KINNITAMINE
Koosoleku juhataja pani hääletusele üldkoosoleku päevakorra kinnitamise:
1) Eesti Jahispordi Liidu 2012. aasta hooaja tegevuse ülevaade;
2) Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine;
3) Eesti Jahispordi Liidu 2012. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine;
4) Eesti Jahispordi Liidu 2013. aasta eelarveprojekti tutvustamine ja kinnitamine;
5) Juhatuse liikme (Aare Holm) tagasiastumine, uute kandidaatide esitamine ja uue juhatuse
liikme valimine;
6) EJSL juhatuse liikmete seast EJSL presidendi valimine;
7) Muud küsimused.
Otsustati: kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul. POOLT – 19 häält, VASTU –
0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
1. Eesti Jahispordi Liidu 2012. aasta hooaja tegevuse ülevaade;
Eesti Jahispordi Liidu 2012.a. tegevusest andis ülevaate tegevjuht A.Holm (Lisa 1)
Info võeti osalejate poolt teadmiseks.
2. Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine;
2012. aasta revisjoni akti tutvustas K. Kindsigo (lisa 2). Eraldi rõhutas revident vajadust viia
Männiku kuulitiirust üle liidule kuuluvad elektroonilised märklehed. Samuti rõhutas vajadust
planeerida varakult laskeinstruktorite koolituste korraldamine. A. Holm teatas, et Tartu JK on
avaldanud valmisolekut kaasa aidata laskeinstruktorite koolituste korraldamisele.
Otsustati: info teadmiseks võtta ja kinnitada 2012 aasta revisjoniakt. POOLT – 19 häält,
VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
3. Eesti Jahispordi Liidu 2012. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja
kinnitamine;
A. Holm tutvustas 2012. aasta majandusaasta aruande (lisa 3) põhjal olulisemaid
finantsnäitajaid. Majandusaasta tulem oli positiivne, kohustused vähenesid. Käibevara oli
aasta lõpu seisuga Liidul väärtuses 15 900 eurot. Ettekandja teatas, et Liidul on varudes
müügiks pakkuda märklehti, tehti soovitus panna EJSL kodulehele märklehtede info, hinnad,
kontakt.
Otsustati: kinnitada Eesti Jahispordi Liidu 2012. aasta majandusaruanne. POOLT – 19 häält,
VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
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4. Eesti Jahispordi Liidu 2013. aasta eelarveprojekti tutvustamine ja kinnitamine;
S. Rannaväli tutvustas 2013. aasta eelarveprojekti ja sellega seoses ka Liidu olulisemaid
tegevuseesmärke (Lisa 3).
2012. toimunud juhatuse vahetus on olnud sujuv. Eesmärkidest on 2013. aastal olulisemad
Kütiliini toimumine, Liidu juhtimise struktuuri korrastamine, tegevjuhtimise korraldamine ja
suuemas mahus koostöövõimaluste leidmine Kaitseliiduga. Lisaks on juhatuses olnud
arutlusel haavliharjutustest jahikaare ja A-trapi populariseerimine, et tuua uusi laskureid ala
juurde. M. Tambla tegi ettepaneku, et EJSL juhtaus võiks võtta initsiatiivi nende harjutuste
osas ühtsete määruste kehtestamiseks. T. Krooben avaldas arvamust, et jahikaares ja A-Trapis
osaleks võistlustel ka palju neid laskureid, kes peavad sportingu distsipliine liiga raskeks. S.
Rannaväli rõhutas ühe tegevuseesmärgina saada Eestile võimalus 2015 aasta Compak
Sporting MM korraldamiseks Eestis. Selle nimel tuleb juhatusel tööd teha, samuti on võetud
sihiks 2014 Compak Sporting Estonian GP potentsiaalne korraldamine.
Eelarve tutvustamisel toodi välja oluline muudatus, et Liit ei ole enam käibemaksukohuslane.
Samuti otsitakse võimalusi tegevjuhtimise efektiivseks korraldamiseks, otsitakse osalise
tööajaga tegevjuhti.
Otsustati: kinnitada juhatuse poolt esitatud Eesti Jahispordi Liidu 2013. aasta eelarve. POOLT
– 19 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
5. Juhatuse liikme (Aare Holm) tagasiastumine, uute kandidaatide esitamine ja uue
juhatuse liikme valimine;
Aare Holm teatas soovist juhatuse liikme kohalt lahkuda (avaldus lisas 4). Koosoleku
juhataja palus esitada kandidaate juhatuse liikme kohale. Juhatuse liikme uueks kandidaadiks
esitati Hannes Kuusmik. Koosoleku juhataja pani kandidaadi hääletusele, häältelugejal paluti
teatada tulemused lihthäälteenamusena. .
Otsustati: Valida Eesti Jahispordi Liidu juhatuse liikmes Hannes Kuusmik POOLT – 18 häält,
VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 1 hääl

6. EJSL juhatuse liikmete seast EJSL presidendi valimine;
Koosoleku juhataja selgitas, et põhikirja järgselt tuleb üldkoosolekul valida ka juhatuse
liikmete seast Liidu president, kuid seda valimist ei toimunud 2012. aasta korralisel
üldkoosolekul. EJSL presidendi kandidaadiks esitati H. Kuusmik.
Otsustati: Valida Eesti Jahispordi Liidu presidendiks Hannes Kuusmik POOLT – 18 häält,
VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 1 hääl

7. Muud küsimused
1. Noorsportlaste toetamine
Kaupo Tihvan tegi pöördumise noortespordi osas. Eestis on mitmeid edukaid ja andekaid
noori laskureid, kuid nad ei kuulu ühtegi klubisse ja neid ei toetata. Toimus arutelu. Jõuti
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seisukohale, et noorte toetamine ja nendega tegelemine peab algama klubide tasandilt. Liidul
praegusel hooajal selleks vahendeid ei ole ja esmane viis taolise tegevuse keskseks
finantseerimiseks oleks tõsta oluliselt liikmemakse, mis ei leidnud toetust. Andres Kõiva
avaldas Elva Jahilasketiiru nimel valmisolekut kaasa mõtlemata soodsatel tingimustel noorte
treeningute korraldamiseks.
2. Hooaja lõpuüritus
Kaupo Tihvan avaldas kahetsust, et ei toimunud Eesti Jahispordi Liidu hooaja pidulikku
lõpuüritust, kuigi ootused olid. A. Holm selgitas, et varasematel aastatel on olnud tõsiseks
probleemiks, et väga paljud kutsutud ja osalemist kinnitanud on jäänud tulemata ja seega on
üritus toonud kaasa suuri kulusid. Toimus arutelu. Otsustati 2013. hooaja lõpuüritus ikkagi
läbi viia, juhatus vaadata üle kulude poole ja registreerimise.

3._Tiitlivõistluste korraldamisest
Andres Kõiva sõnul on sel hooajal tiitlivõistluste korraldajatele antud tagasisidet, et
haavlivõistluste lennud võiksid lihtsamad. Tema arvates ei tuleks sellega nõustuda, see võib
hoopis avaldada vastupidist mõju ja laskureid eemale viia. Lennud peavad loomulikult olema
reeglitepärased ja ohutud osavõtjatele, kuid muus osas tuleks jätta korraldajale ja rajameistrile
vabad käed. Toimus arutelu. Jäi kõlama mõte, et korraldajale jääb vastutus lendude eest, kuid
tuleb siiski arvestada, et paljud keskmisel tasemel laskurid lihtsalt loobuvad võistlustel
osalemisest, kui lennud on nende jaoks muserdavalt kättesaamatud. Andres Kõiva avaldas
valmisolekut võtta see teema arutlusele haavlikomisjonis, mis tuleks uuesti taastada.
4. Klubilitsents.
Koosoleku juhataja tutvustas juhatuse otsust kaotada EJSL klubilitsents ja muuta kehtetuks
sellega seotud sisekorrad. Klubilitsentse ei ole väljastatud ja nende vastu pole keegi ka mingit
huvi ilmutatud. Kohaolijatel ei olnud midagi juhatuse otsuse vastu.
5. Presidendi kokkuvõte.
Lõpetuseks tegi Liidu president Hannes Kuusmik lühikese pöördumise, milles tänas
koosolekul osalejaid ja klubide esindajaid usalduse eest. Liit tegeleb edasi oma põhikirjaliste
eesmärkide saavutamisel ja lähiajal on oluline töötada selle nimel, et saada Eestisse järgmine
rahvusvaheline suurvõistlus.

Muude küsimuste lõppemisega kuulutas koosoleku juhataja Eesti Jahispordi Liidu korralise
üldkoosoleku lõppenuks.

Üldkoosolek lõppes kell 17.00

