Üldkoosolek
Protokoll
Toimumise koht: Eesti Jahimeeste Selts, Kuristiku 7, Tallinn
Toimumise kuupäev: 20.aprill 2016.a.
Üldkoosolekul osalenud liikmed: kolmekümnest (30) Eesti Jahispordi Liidu liikmest olid
üldkoosolekul 25 liiget ja osalejate nimekiri on lisatud protokollile.
• Üldkoosolekul osalesid ka revident Kaupo Kindsigo, raamatupidaja Tiiu Ratassepp ja juhatuse
liikmed Ivar Pärn, Silvar Algpeus, Meelis Tambla . Külalistena Kaitseliidu ülem Meelis Kiili ja
Kaitseliidu spordijuht Margus Purlau
• Lähtuvalt asjaolust, et üldkoosolekul osales 30-st liikmest 25, Eesti Jahispordi Liidu põhikirja
punktidest 4.4. ja 4.5., on üldkoosolek otsustusvõimeline ning üldkoosolekul on kõik õigused
üldkoosoleku päevakorrapunktidest tulenevate otsuste vastuvõtmiseks.
Koosoleku alguses viidi läbi järgmised protseduurilised tegevused:
-

Üldkoosoleku juhatajaks valiti: Meelis Tambla (poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0)

-

Üldkoosoleku protokollijaks valiti: Triin Roostfeldt (poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0)

-

Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:

1)Eesti Jahispordi Liidu 2015.aasta hooaja tegevuse ülevaade
2) Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine
3) Eesti Jahispordi Liidu 2015.aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
4) Juhatuse liikmete - Hannes Kuusmiku ja Arles Taali - tagasiastumise avalduste läbivaatamine ja
uute juhatuse liikmete valimine
5)Muud küsimused
Toimus hääletamine: Poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0
-

Häälte lugemise komisjoni liikmeteks valiti: Aare Holm, Andres Kõiva, Triin Roostfeldt
(poolt 25, vastu 0, erapooletuid 0)
Päevakorra punktide arutelu:

1) Eesti Jahispordi Liidu 2015.aasta hooaja tegevuse ülevaade
Sven Rannaväli andis ülevaate EJSLi 2015.a. hooajast.

Maailmameistri võistluste läbiviimine -üle 500 osavõtja, FITASCi andmetel üks õnnestunumaid
võistlusi ja viimaste aastate osalejate rekord.
MMi parim koht 13. koht Tauno Tamm
Korraldati 7 meistrivõistlust, 9 karikavõistlust sh 3 etappi. Lisaks suur arv liikmete poolt
korraldatavaid võistlusi. Kindlasti väärib äramärkimist sportingu KV Lätis Viesakis.
See toimub ka sel aastal , augustis. Anti Peetso ja Veikko Tihvan üldarvestuses 2-3 koha
jagamine Baltikumis – väga hea tulemus.
Compak sportingu GP, mis oli eelvõistlus MMile Männikul. 132 võistlejat ja parim Tõnu Kirs 5.
koht ja Tauri Tamm 6. koht
Universal Trench – uus spordiala, käivad ettevalmistused selle spordiala tiitlivõistluste
korraldamiseks.
Üldkoosolek võttis info teadmiseks.
2) Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine
Kaupo Kindsigo tegi ülevaate revisjoni aktist.
Põhikirja järgi peab toimuma 4 täiemahulist juhatuse koosolekut aastas, peeti aga 3 täiemahulist
juhatuse koosolekut, lisaks tehti otsuseid e-maili kinnituste teel.
Revident soovitas kaasajastada ka EJSL kodulehekülge.
Revident kinnitas, et MTÜ Eesti Jahispordi Liit raamatupidamine on kooskõlas seaduse ja hea
raamatupidamistavaga ning tegi ettepaneku kinnitada 2015. aasta majandusaasta aruanne.
Üldkoosolek võttis info teadmiseks.
3) Eesti Jahispordi Liidu 2015.aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
Tiiu Ratassepp tutvustas EJSLi 2015. majandusaasta aruannet. Küsimusi liikmetel polnud.
Eesti Jahispordi Liidu 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine pandi hääletusele.
Hääletustulemused on:
POOLT – 25 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
OTSUS: Kinnitada EJSLi 2015.a. majandusaasta aruanne.
4) Juhatuse liikmete - Hannes Kuusmiku ja Arles Taali - tagasiastumise avalduste
läbivaatamine ja uute juhatuse liikmete valimine
Meelis Tambla tegi ettepaneku teha valimised kahes osas selliselt, et esimeses osas antakse sõna
juhatuse liikme/presidendi kandidaatidele ning viiakse läbi hääletus ning teises osas valitakse
teist puuduvat juhatuse liiget. Vastuväiteid sellele ei esitatud.
1) Juhatuse liikme ja ühtlasi presidendi kohale on andnud nõusoleku kandideerida Meelis
Kiili
Meelis Kiili andis ülevaate oma soovist olla juhatuse liige ja ühtlasi EJSL president.

Aarne Taal avaldas heameelt , et tekib võimalus KL Männiku tiiru probleemide lahendamiseks,
kui KL juht on jahispordi juures.
Teisi kandidaate juhatuse liikme/presidendi kohale ei olnud.
Toimus hääletus:
POOLT – 25 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
OTSUS: Meelis Kiili valiti EJSLi juhatuse liikmeks ja presidendiks.
2) Teise puuduva juhatuse liikme valimine.
Kandidaadiks esitati Igor Homin, kes andis ka oma nõusoleku. Teisi kandidaate ei esitatud.
Toimus hääletus:
POOLT – 25 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
OTSUS: Igor Homin valiti EJSLi juhatuse liikmeks.
5) Muud küsimused:
1. Rakvere JK esindaja: Ettepanek EJSLil õigetes ringkondades võtta päevakorda teema, et
laskepaikades tegutsevatel instruktoritel oleksid samad õigused laskemoona
hoiustamisel nagu on laskesportlastel .
Meelis Tambla: Siseministeerium algatas kogu relvaseaduse ülevaatamise. Proovime selle teema
tõstatada aruteludes.
2. Sven Rannaväli: Rahalisi vahendeid liidul on. Kui liikmetel on ideesid vahendite
kasutamiseks läbi noorte tasandi, siis need on teretulnud juhatusele.
3. Aare Holm: Kas juhatusel on nägemus treenerite koha peal , et kuidas seda poolt
arendada?
Andres Kõiva: juhatus võtab ka treenerite teema päevakorda juhatuse koosolekul

Rohkem teemasid aruteluks ei tõstatatud.
Koosoleku juhataja kuulutas üldkooleku lõppenuks.

