EJSL üldkoosolek 20.07.2011
Koosoleku algus kell 11:05
Kohalolijad:
Koosolekul esindatud liikmesklubid:
Padise Jahimeeste Selts
Männiku Sporting Klubi
Keila Jahiselts
Kose Jahiselts (volitus)
Rae Rahvaspordiklubi (volitus)
Järveka OÜ (volitus)
Rakvere Jahindusklubi (volitus)
Laekvere Jahimeeste Ühing
Mahu Jahipiirkond
Ida-Viru Jahilaskurklubi
Hiiumaa Jahimeeste Selts
Silma Laskurklubi
Tagavere Laskurklubi (volitus)
Pärnumaa Jahimeeste Selts (volitus)
Jaanikese Jahiühing (volitus)
Võrumaa Jahimeeste Selts
Juhatuse liikmed:
Hannes Kuusmik
Tõnu Krooben
Inga Kõue
Priit Roostfeldt
Aarne Taal
Rainis Nagel
Tõnu Kirs
Külalised:
Aare Holm (EJSL tegevjuht)
Kaupo Kindsigo (EJSL revident)
Tiiu Ratassepp
Koosoleku kutses sisalduv päevakord:
1. EJSL 2010. aasta tegevuse lühiülevaade (A. Holm)
2. Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine (K. Kindsigo)
3. 2010. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine (T. Ratassepp)
4. 2011. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine (R. Nagel / H. Kuusmik / A. Holm)
5. Juhatuse liikme tagasiastumine ja uue juhatuse liikme valimine (R. Nagel)
6. Compak Sporting Euroopa Meistrivõistluste ülevaade (I. Kõue)
Koosolek kinnitas päevakorra 16 poolthäälega
EJSL presidendi H. Kuusmiku tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks A. Holm,
protokollijaks T. Kirs ja häältelugejaks K. Kindsigo. Koosolek kinnitas ettepaneku
ühehäälselt.
EJSL üldkoosoleku protokoll 20.07.2011

1. EJSL 2010. aasta tegevuse lühiülevaade (A. Holm)
A. Holm andis liikmesklubide esindajatele ülevaate EJSL 2010. aasta tegevusest peatudes
pikemalt alljärgnevatel punktidel:
• 2010. hooaja tiitlivõistlused haavli- ja kuuliharjutustes. Parimad laskurid.
• Kohtunike tegevus tiitlivõistlustel
• Töö noortega, treeningkogunemised
• EJSL tegevus Compak Sporting Euroopa Meistrivõistluste ettevalmistuses
• Laskeinstruktorite koolitus
• Muud küsimused: reitingud, Kütiliin, koostöö teiste organisatsioonidega
2. Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine (K. Kindsigo)
Revisjon leidis, et EJSL tegevus 2010. aastal on toimunud põhikirja ja seadustega
vastavuses. Eraldi toodi esile alljärgnevad punktid:
• 2010. aastal sõlmiti raamatupidamisteenuste leping T. Ratassepaga, misläbi
oodatakse seltsi raamatupidamise korraldamise selgemaks ja läbipaistvamaks
muutumist.
• Seoses võlgnevuste tõttu väljaarvamistega on liikmete arv tänaseks päevaks
vähenenud 26-le
• EJSL dokumentatsioon vajab täiendavat korrastamist
Lisaks rõhutas K. Kindsigo vajadust sõlmida leping Eesti Kaitseliiduga, mis sätestab
Männiku lasketiiru, inventaari ja laskurite maja täpse kasutuskorra. Leping on EJSL poolt
Eesti Kaitseliidule küll saadetud, kuid vastaspool ei ole veel reageerinud. Samuti oleks
vajalik suurendada EJSL tulubaasi, et tagada liidu liikmete huvi aktiivselt osaleda liidu
tegevuses.
Koosolek kinnitas revisjoniakti 16 poolthäälega
3. 2010. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine (T. Ratassepp)
2010. aastal võttis seltsi raamatupidamise üle T. Ratassepp ja aasta möödus
raamatupidamisdokumente ja -kirjeid korrastades. Nüüdseks on vead parandatud ja
bilanss lootusetutest laekumistest puhastatud. Uusi ebatõenäoliseid laekumisi ei ole.
T. Ratassepp tutvustas üldkoosolekule 2010. majandusaasta aruannet, mille koosolek 16
poolthäälega ka kinnitas
4. 2011. aasta eelarve tutvustamine ja kinnitamine (A. Holm)
A. Holm tutvustab EJSL 2011. aasta eelarvet. Et eelarve on kahjumis, siis kaetakse
puudujääk reservide arvelt. H. Kuusmik täpsustab, et 2011. aasta eelarvest puudub
täielikult FITASC Compak Sporting EM’i korraldamisega seotud tulud ja kulud, sest need
kinnitas EJSL erakorraline üldkoosolek 2010. aasta septembris eraldi eelarvega. H.
Kuusmik lisas, et kuna EM’i tulude ja kulude lõplik kokkuvõtmine nõuab veel aega, ei ole
eelarve täitmise aruanne veel valmis, kuid lisas, et esialgsete hinnagute kohaselt on EM’i
eelarve plussis.
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J. Brikker: 2011. aasta eelarves puudub täielikult personalikulu. Kas EJLS tegevjuhile
palka ei maksa?
A. Holm: hetkel mitte.
Koosolek kinnitas 2011. aasta eelarve 16 poolthäälega
5. Juhatuse liikme tagasiastumine ja uue juhatuse liikme valimine (R. Nagel).
R. Nagel esitab üldkoosolekule juhatuse liikme kohalt tagasiastumise palve ja teeb
ettepaneku valida tema asemel juhatuse liikmeks EJSL tegevjuht A. Holm
5.1. Koosolek kinnitas R. Nageli tagasikutsumise 13 poolt- ja 3 vastuhäälega
5.2. Koosolek kinnitas A. Holmi valimine juhatuse liikmeks 16 poolthäälega
6. Compak Sporting Euroopa meistrivõistluste ülevaade (I. Kõue)
I. Kõue tutvustas koosolekule Männikul 17.-19. juunil toimunud FITASC Compak Sporting
Euroopa Meistrivõistluste korraldamisega seotud küsimusi ning näitas võistlust
kokkuvõtvat videoklippi.
Koosoleku lõpp kell 12:50
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