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EESTI JAHISPORDI LIIDU
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Toimumise koht:

Eesti Jahimeeste Seltsi maja, Kuristiku 7, Tallinn

Toimumise kuupäev:

21. märts 2012.a.

Üldkoosoleku alguse kellaaeg:

13:05

Üldkoosolekul osalenud liikmed: kahekümne kuuest (26) Eesti Jahispordi Liidu liikmest
võttis üldkoosolekust osa kakskümmend (20) liiget ja need olid järgmised:
1) Padise Jahimeeste Selts – volitusega esindaja Aare Holm
2) Männiku Sporting Klubi – esindaja Raimo Uuemõis
3) Keila Jahiselts – esindaja Kalev Laast
4) Klubi Tajask – esindaja Vadim Šavrak
5) Järveka OÜ – esindaja Inga Kõue
6) Jaanikese Jahiühing – volitusega esindaja Jaak Volmer
7) Rakvere Jahindusklubi – esindaja Tõnu Krooben
8) Ida-Viru Jahimeeste Selts – volitusega esindaja Hannes Kuusmik
9) Laekvere Jahimeeste Ühing – esindaja Tõnu Krooben
10) Ida-Viru Jahilaskurklubi – volitusega esindaja Hannes Kuusmik
11) Silma Laskurklubi – esindaja Aarne Taal
12) Hiiumaa Jahimeeste Selts – volitusega esindaja Aare Holm
13) Tagavere laskurklubi – esindaja Marko Vann
14) Pärnumaa Jahimeeste Liit – esindaja Eero Nõmm
15) Rahnoja Jahiselts – volitusega esindaja Eero Nõmm
16) Tartu Jahindusklubi – esindaja Jaak Volmer
17) Elva Jahilaskeklubi – esindaja Andres Kõiva
18) Põlva Jahiselts – esindaja Rafik Asadov
19) Võrumaa Jahimeeste Selts – volitusega esindaja Aarne Taal
20) Mahu Jahipiirkond – esindaja Hannes Kuusmik
•

•
•

Üldkoosolekul osalesid ka tegevjuhi kohustes juhatuse liige Aare Holm, raamatupidaja
Tiiu Ratassepp, revident Kaupo Kindsigo, EJSL peakohtunik Ivar Pärn ja kuulajatena
Arles Taal, Meelis Tambla ning Koit Kivikas;
Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri lisatakse käesolevale protokollile.
Lähtuvalt asjaolust, et üldkoosolekul oli esindatud 26-st liikmest 20, 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 president Hannes Kuusmik (poolt
hääletasid kõik üldkoosolekul osalenud liikmed)
Üldkoosoleku protokollijaks valiti: juhatuse liige Inga Kõue (poolt hääletasid kõik
üldkoosolekul osalenud liikmed)
Häälte lugejaks määrati: Andres Kõiva
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ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA KINNITAMINE
Hääletusele pandi üldkoosoleku päevakorra kinnitamine:
1. Eesti Jahispordi Liidu 2011.aasta tegevuse ülevaade;
2. Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine;
3. Eesti Jahispordi Liidu 2011.a. majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine;
4. Eesti Jahispordi Liidu 2012.a. eelarve projekti tutvustamine ja kinnitamine;
5. Juhatuse liikmete tagasiastumine ja uue juhatuse valimine;
6. Ülevaade 2012 a. KOMB-i Euroopa Meistrivõistluste korraldamisest;
7. Muud küsimused.
Üldkoosoleku päevakorra kinnitamise hääletustulemused on: POOLT – 20 häält, VASTU –
0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält

PÄEVAKORRAPUNKT 1
Eesti Jahispordi Liidu 2011.a. tegevusest andis ülevaate Liidu tegevjuht A.Holm.
•

•

•

•

2011. aasta tähistas Eesti Jahispordi Liidu tegevuse 40. juubeliaastat. Aasta jooksul
korraldati kokku 24 kodust tiitlivõistlust, jagati välja 48 medalite komplekti ja 41
karikate komplekti. Lisaks kohalikele tiitlivõistlustele viidi 2011. aastal läbi edukalt
Euroopa Meistrivõistlused laskeharjutuses Compak Sporting, kus osales rekordiliselt
436 laskurit 23-st erinevast riigist. Häid kohti saavutasid Eesti Jahispordi Liidu
laskurid, kus Hannes Kuusmik ja Tauno Tamm tulid individuaalselt 15-ne parima
laskuri sekka. Suurepärane tulemus saavutati veteranide klassis, kus Viktor Beregov
sai individuaalse 4. koha ja meeskondliku 4. koha koos Viktor Tarassovi ja Pavel
Spirenkoviga. Märkimisväärne 6. koht saavutati ka seenioride klassi meeskondlikkus
arvestuses 15-ne võistelnud meeskonna seas. Spordiaasta lõpetati pidulikult
detsembrikuu alguses, kus auhinnati parimaid laskesportlasi ning tänati toetajaid ja
Liidu tegevusele kaasaaitajaid.
2011. aastal korraldati eesotsas Raimo Uuemõisaga mitu noorte laskurite
treeninglaagrit. Kokku toimus viis 3-päevast laagrit, kus lisaks praktilistele
lasketreeningutele räägiti spordipsühholoogiast ning võistlusteks ettevalmistumistest.
Noorte treeninglaagrite läbiviimiste vajalikkus sai ka kinnituse, kui Carl-Ulrich
Uuemõis võistles edukalt septembrikuus Compak Sporting Maailma Meistrivõistlustel
Itaalias, saavutades 12. koha 36 osalenud juuniori seas. Samuti saavutas kodustel
Euroopa Meistrivõistlustel Compak Sportingus väga hea 13. koha 33 osalenud juuniori
seas Thomas Soosaar
2011. aastal osales Ivar Pärna eestvedamisel EJSL tiitlivõistlustel kokku 27
litsentseeritud kohtunikku ja kohtuniku abilist, kes on koolitatud läbi viima kohtuniku
tööd laskeharjutuses Compak Sporting. Samuti on Liidul täna 5 rahvusvahelise
kategooria kohtunikku F.I.T.A.S.C. harjutustes, kelledeks on Ivar Pärn, Kadri Mell,
Kaupo Kindsigo, Rainis Nagel ja Aivar Alavere. Kuigi kohtunike kaader on suur, siis
napib seoses vähesele motiveeritusele neid, kes soovivad aktiivselt tiitlivõistlustel
kohtunikena tööd teha. Selle jaoks peab Liit leidma täiendavaid finantse kohtunike töö
paremaks tasustamiseks, et mitte väljakoolitatud kohtunikke kaotada.
2011. aastal ei korraldatud ühtegi laskeinstruktorite koolitust, kuna selleks puudus
otsene vajadus ja huvi. Praeguse, rohkem kui 300 laskeinstruktori litsentsid kehtivad
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enamikus aastateni 2014 – 2015, osadel juba ka 2012. Sellest tulenevalt on plaan 2012.
aastal korraldada minimaalselt üks vähemalt 20-ne osalejaga laskeinstruktorite
koolitus, mille läbiviimiseks on initsiatiivi üles näidanud Jaan Balodis Jaanikese
Jahiühingust. Lisaks on jahiseltsidelt ja -klubidelt tulnud üksikuid uute kandidaatide
pöördumisi instruktorite koolitamiseks.
2011. aasta laskehooaja lõpetas traditsiooniliselt Kütiliini jahipraktiline võistlussari
Jaanikese Jahiühingu eestvedamisel ning Eesti Jahispordi Liidu kaasabil. Kokku võttis
Kütiliin 2011 võistlustest osas 40 jahiseltsi ja –klubi 320 jahimehega. Osalejate arv oli
isegi veidi tõusnud võrreldes eelmise aastaga, kuid hiilgeaegade võrdluses siiski
arenguruumi jagub, mistõttu korraldustoimkonnal oleks vajalik välja pakkuda uusi
ideid, kuidas jahimehi rohkem osalema motiveerida. Kas siis võistlemine erinevates
tugevusgruppides, võistlusjuhendi atraktiivsemaks muutmine vms.
Enam tähelepanu vajaks 2010. aastal sõlmitud neljapoolne koostööleping, mis sõlmiti
Kaitseliidu, Eesti Jahispordi Liidu, Eesti Jahimeeste Seltsi ja Eesti Laskurliidu vahel.
Kuigi Kaitseliiduga toimis 2011. aastal koostöö Kaitseliidu tiirude kasutamiseks,
puudub otsene leping Männiku lasketiiru ja Laskurite Maja kasutamise osas.
Sellekohane leping on allkirjastamiseks EJSL poolt esitatud.

Sellega loeti päevakorrapunkt 1 arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Revisjoniakti tutvustamine ja kinnitamine.
Revident Kaupo Kindsigo tutvustas üldkoosolekule 2011. aasta revisjoniakti, tuues välja
Liidu tegevusega seonduva informatsiooni. Revident leidis, et juhatus on Liidu juhtimisega
hästi hakkama saanud, läbi on viidud Liidu eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused ning
vastu võetud Liidu edasist head käekäiku tagavad ja toetavad otsused. Samas tõi Revident
välja mõningad puudused, millega Liidu juhatus peaks uuel tegevusaastal tähelepanu
osutama.
Revisjoniakt on lisatud käesolevale protokollile. Revisjoniakti tutvustamise järel pandi akt
kinnitamiseks hääletamisele:
Revisjoniakti kinnitamise hääletustulemused on: POOLT – 20 häält, VASTU – 0 häält,
ERAPOOLETU – 0 häält
Sellega loeti päevakorrapunkt 2 otsustatuks ja arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Eesti Jahispordi Liidu 2012. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine.
Üldkoosoleku toimumise kutsega edastas Eesti Jahispordi Liidu juhatus kõigile liikmetele
tutvumiseks 2012. aasta majandusaasta aruande. Ühtegi küsimust või ettepanekut selle kohta
koosoleku kutses toodud tähtajaks ei esitatud.
Koosoleku juhataja palvel tutvustas ja andis üldkoosoleku osalejatele selgitusi 2011. aasta
majandusaasta aruande kohta raamatupidaja Tiiu Ratassepp. Kuna majandusaasta aruandega
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sisulisi küsimusi ei esitatud, otsustati panna Eesti Jahispordi Liidu 2011. aasta majandusaasta
aruanne kinnitamiseks hääletamisele.
Eesti Jahispordi Liidu 2011.aasta majandusaasta aruande kinnitamise hääletustulemused
on: POOLT – 20 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält
Sellega loeti päevakorrapunkt 3 otsustatuks ja arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Eesti Jahispordi Liidu 2012. aasta eelarve projekti tutvustamine ja kinnitamine.
Liidu tegevjuht Aare Holm tutvustas ja andis selgitusi 2012. aasta tulude ja kulude kohta.
• Punkt 1.1. Liikmemaksud, mis tulenevad tänasest liikmete arvust ning kehtestatud
liikmetasust. Summa hulka ei ole arvatud tõenäolisi uusi liikmeid.
• Punkt 1.2. Majandustegevuse tulu, kus suurema osa moodustab tiitlivõistlustelt saadav
pearaha vastavalt keskmisele osalejate arvule.
• Punkt 1.3. Kütiliini 2012 finantseering, mida taotletakse KIK-lt. Kuigi varasematel
aastatel on olnud nimetatud summa suurem, siis käesolevaks aastaks ei nähta
võimalust ja vajalikkust suurema summa taotlemiseks.
• Punkt 1.4. Litsentsitasud, mis tulenevad ligi 250st 1-aastasest litsentsitasust. Kuna
paljud laskurid soetavad 3-aastase litsentsi, siis on tulu jaotatud sellele vastavalt.
• Punkt 2.1.1. Liikmemaksud teistele organisatsioonidele, mille alla kuuluvad FITASC,
Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Laskurliit.
• Punkt 2.1.2. KOMB-i ja Compak Sportingu Euroopa MV meeskondlikud
osavõtutasud, millega kaetakse enamus rahvusliku koondise eest võistlevate laskurite
osalustasudest.
• Punkt 2.1.3. Tiitlivõistluste korraldamine, millega kaetakse eelkõige tasud kohtunikele
vähemalt kodustel Compak Sporting võistlustel.
• 2.1.4. Kantselei ja majandamise kulud, on iga-aastased jooksvad kulutused Liidu
tegevuse juhtimiseks, sh ruumide rent Eesti Jahimeeste Seltsile.
• 2.1.5. Raamatupidamisteenuse tasu.
• 2.1.6. Liidu kodulehe ja muu IT kulu, on uus kulukirje, mis sisaldab lisaks kodulehe
administreerimisele, liikmesklubide ja laskurite litsentside registri pidamise ning
võistluste registreerimisüsteemi toimimise tasu.
• 2.1.7. EJSL-i medalid ja karikad, sisaldab tiitlivõistlustel parimate laskurite poolt
saavutatud auhindu igas võistlusklassis eraldi.
• 2.1.8. Järgumärgid/meenemärgid, on uuel hooajal väljastatavate haavli ja
kuulilaskurite järgumärkide kulu.
• 2.1.9. Noortetreeningud, mille all on ettenähtud kulud treeningmärkide ja-padrunite
ostuks ning kulutused majutusele.
• 2.1.10 Hooaja lõpetamine, milles on ettenähtud hooaja parimate laskurite autasutamise
kulud.
• 2.1.11. Liidu esinduskulud, sisaldavad Liidu majandustegevusega seonduvaid kulutusi
Liidu esindamisel, ürituste ja koosolekute läbiviimisel jne.
• 2.1.12. Tegevjuhi tasu/kuluhüvitised, on uus kulukirje, kus tegevjuhile nähakse ette
kulukompensatsioon asjaajamisteks. Tegemist ei ole töötasuga.
• 2.1.13. Kütiliin 2012 korraldamise kulud, mille katteks taotletakse toetust KIK-lt.
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2.1.14. Kütiliin 2012 EJSL’i poolne omafinantseering, mis moodustab 10% saadavast
toetusest.

Sellega lõpetas A.Holm ülevaate andmise tulude ja kulude kohta, lisades märkused, et
miinusesse jääv eelarve kaetakse eelnevate perioodide tulu arvelt ning tähelepanu võiks
pöörata pigem tulude suurenemisele kui kulude vähendamisele. Järgnesid täpsustavad
küsimused ja ettepanekud.
- Keila Jahiseltsi esindaja K.Laast – kas 1000 eurot hooajal noorte treeninglaagrite
korraldamiseks on piisav? Koosoleku juhataja tegi ettepaneku sellele küsimusele vastata
treeninglaagrite läbiviijal Raimo Uuemõisal.
R.Uuemõis – nimetatud summa ei ole kindlasti piisav. Nii transport kui toitlustamine on
noorte enda kanda. Lisaks on sellega piiratud treeninglaagrite läbiviimiste arv ja maht. Samas
on noortelaagreid toetanud ka erinevad sponsorid, kellede abiga on saadud treeninglaagreid
korraldada. Vajadus oleks vähemalt 5-liikmelise treening-grupi treenimiseks kuni 5 korda
aastas, kus treeninglaagri 2-3 päeva jooksul saaks iga juunior lasta kuni 300 märki, mille
jaoks kuluks kuni 350 padrunit.
- Külalisosaleja M.Tambla – kui kindel on taotletav KIK-i toetus Kütiliin 2012
finantseerimiseks?
A.Holm – toetuse saamine on enam-vähem kindel nagu eelnevatelgi aastatel, seekord ka
väiksemas summas.
H.Kuusmik – kui toetus peakski ära jääma, tuleb Liidu juhatusel leida lisavahendeid
nimetatud summa katmiseks.
- Tagavere Laskurklubi esindaja M.Vann – ettepanek jätta kuludest välja hooaja lõpetamine
ning korraldada üritus liikmetele tasulisena.
A.Holm – kulutusi ei saa täies mahus välja jätta, kuna parimate laskesportlaste auhinnad on
vaja soetada, küll aga muud kulutused.
Sellest tulenevalt pani koosoleku juhataja hääletusele muudatusettepaneku vähendada 500
EUR võrra kulutusi hooaja lõpetamise üritusele ning sama summa võrra katta muid kulusid.
Muudatusettepaneku hääletustulemused on: POOLT – 20 häält, VASTU – 0 häält,
ERAPOOLETU – 0 häält.
Männiku Sporting Klubi esindaja R.Uuemõis – ettepanek suurendada 500 EUR võrra noorte
treeninglaagrite kulu.
Nimetatud ettepanekule tuli erinevaid arvamusi, kus M.Vann tegi ettepaneku nimetatud
summa võrra suurendada tegevjuhi tasu, mida toetas A.Taal. Omapoolse ettepaneku esitas
Tartu Jahindusklubi esindaja J.Volmer, öeldes, et neid kahte kulupoolt ei tohiks vastandada,
mistõttu tuleks nimetatud raha jagamine panna üldkoosoleku poolt hääletusele. Täiendavalt
lisas A.Holm ettepaneku hääletada variandi poolt, kus nimetatud summa võrra vähendatakse
kogukulu ning eelarve saaks väiksema miinuse. Arutelude kokkuvõtteks tegi koosoleku
juhataja ettepaneku panna hääletamisele kõik kolm varianti eraldi.
1. Jätta 500 EUR jagamata ning vähendada kogu kulupoolt, hääletustulemused on:
POOLT – 10 häält, VASTU – 10 häält, ERAPOOLETU – 0 häält.
2. Suurendada noorte treeninglaagrite läbiviimise kulu, hääletustulemused on: POOLT – 8
häält, VASTU – 12 häält, ERAPOOLETU – 0 häält.
3. Suurendada tegevjuhi tasu kulukompensatsioonina, hääletustulemused on: POOLT – 13
häält, VASTU – 7 häält, ERAPOOLETU – 0 häält.
Saadud hääletustulemuste põhjal sai enim poolthääli ettepanek tegevjuhile mõeldud
kulukompensatsiooni suurendamiseks. Koosoleku juhataja tegi liikmetele ettepaneku panna
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hääletamisele uus eelarve projekti muudatus, mille kohaselt hooaja lõpetamisele jääks 500
EUR ja tegevjuhi tasuks/kuluhüvitisteks 2000 EUR ning kinnitada eelarve projekt aastaks
2012.
Eesti Jahispordi Liidu 2012. aasta eelarve projekti kinnitamise hääletustulemused on:
POOLT – 20 häält, VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält.
Sellega loeti päevakorrapunkt 4 otsustatuks ja arutatuks.
Koosolekult lahkus kell 14:15 Klubi Tajask esindaja V.Šavrak
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Juhatuse liikmete tagasiastumine ja uue juhatuse valimine.
Liidu tegevjuht Aare Holm andis üldkoosolekule ülevaate laekunud avaldustest juhatuse
liikme kohalt tagasiastumise kohta, mille olid kirjalikult esitanud järgmised juhatuse liikmed:
- Inga Kõue
- Hannes Kuusmik
- Tõnu Krooben
Lisaks tuli suuline avaldus juhatusse uuesti kandideerimisest loobumise kohta juhatuse
liikmelt Aarne Taalilt, kes toetas A. Holmi ettepanekut, et kuna praeguse juhatuse 3-aastane
volituste aeg on läbi, siis tagasi peaks astuma juhatus kogu koosseisus. Vastavalt sellele tegi
koosoleku juhataja ettepaneku panna juhatuse tagasiastumine hääletamisele.
Eesti Jahispordi Liidu juhatuse tagasiastumise hääletustulemused on: POOLT – 19 häält,
VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält.
Uue juhatuse valimiseks tegi ettepaneku Elva Jahilaskeklubi esindaja A.Kõiva – moodustada
uus juhatus väiksema koosseisuga, 5-liikmelisena. Vastavalt sellele pani koosoleku juhataja
selle ettepaneku hääletamisele.
Valida Eesti Jahispordi Liidu juhatus 5-liikmelisena hääletustulemused on: POOLT – 0
häält, VASTU – 18 häält, ERAPOOLETU – 1 häält.
Hääletustulemusest tulenevalt saab ka uus juhatus olema 7-liikmeline. Järgnevalt kuulutas
Liidu tegevjuht A.Holm välja inimeste nimed, kes on avaldanud soovi ja nõusolekut
kandideerida uude Eesti Jahispordi Liidu juhatusse. Nendeks on:
- Sven Rannaväli
- Ivar Pärn
- Meelis Tambla
- Tõnu Kirs
- Maanus Mäesalu
- Aare Holm
Sellele nimekirjale lisaks esitati kandidaadiks Priit Roostfeldt (T.Kroobeni poolt), kes oli oma
nõusoleku kandideerimiseks edastanud Kaupo Kindsigo kaudu. Täiendavalt esitas Aarne Taal
kandidaadiks Arles Taali, kui väga hea kuulilaskmise valdkonna tundja ning Mart Tasase, kes
võiks esindada juhatuses samuti kuulilaskmise valdkonda. Omapoolse ettepanekuga esines
Jaak Volmer, esitades kandidaadiks Pärnumaa esindaja Eero Nõmme. Kuna kõikidelt
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nimetatud kandidaatidelt olid nõusoleku kinnitused olemas, siis esitati uude juhatusse
kandideerimiseks lõplik nimekiri 10-ne kandidaadiga:
1. Tõnu Kirs
2. Sven Rannaväli
3. Arles Taal
4. Ivar Pärn
5. Meelis Tambla
6. Maanus Mäesalu
7. Aare Holm
8. Priit Roostfeldt
9. Mart Tasane
10. Eero Nõmm
Koosoleku juhataja tegi ettepanku moodustada hääletuskomisjon, kuhu kuuluksid Tõnu
Krooben, Aarne Taal ja Andres Kõiva. Kõik liikmed olid komisjoni moodustamise poolt.
Peale salajast hääletusvooru ning häälte kokkulugemist komisjoni poolt, osutusid uude
juhatusse valituks järgmised inimesed (sulgudes saadud häälte arv):
1. Aare Holm (19)
2. Ivar Pärn (19)
3. Sven Rannaväli (19)
4. Arles Taal (17)
5. Maanus Mäesalu (16)
6. Meelis Tambla (16)
7. Tõnu Kirs (12)
Teiste kandidaatide hääled jagunesid alljärgnevalt:
- Eero Nõmm (11)
- Mart Tasane (2)
- Priit Roostfeldt (1)
Kokku anti 132 häält 133-st võimalikust. A.Kõiva hääletas 6 inimese poolt.
Vastavalt hääletustulemustele tegi koosoleku juhataja ettepaneku panna juhatuse uue kooseisu
kinnitamine hääletamisele.
Eesti Jahispordi Liidu uue juhatuse kinnitamise hääletustulemused on: POOLT – 19 häält,
VASTU – 0 häält, ERAPOOLETU – 0 häält.
Sellega loeti päevakorrapunkt 5 otsustatuks ja arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Ülevaade 2012 a. KOMB-i Euroopa Meistrivõistluste korraldamisest.
Liidu tegevjuht Aare Holm andis lühikese ülevaate KOMB-i Euroopa Meistrivõistluste
korraldamisest. Eeltöödega alustati 2011. aasta sügisel, kui valmis võistluste ametlik koduleht
www.fitasctallinn.eu ning laiali sai saadetud kutsed teistele FITASC-i liikmesmaadele, kes
tegelevad KOMB-i laskmisega. Paika on pandud ka esialgne eelarve ning hinnatud ära
vajamineva abitööjõu hulk. Võistluste peakohtunikuks on kinnitatud Ivar Pärn, kes tegeleb
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kohtunikebaasi leidmisega. Võistluste avatseremoonia kohaks on välja pakutud Tornide
väljak Tallinna vanalinna müüri ääres. See ettepanek tuli Tallinna linnavalitsuselt, kui selgus,
et Vanalinnas avatseremoonia korraldamiseks juba kinnitatud muude ürituste tõttu luba ei saa.
Tornide väljakul avatseremoonia läbiviimiseks on vähem kitsendusi ning mugavam osalejatel
kohale saabuda.
Siinkohal andis A.Holm sõna võistluste ühele peakorraldajatest Arles Taalile, kes tegi
lühikese kokkuvõtte Männiku kuulitiiru seisukorrast. Võistluste ajaks on kuulitiirus vaja appi
suur hulk inimesi, kellede leidmise osas on valmis aitama Kaitseliit. Samuti on olemas
kokkulepe Kaitseliiduga, kus nad võimaldavad kasutada Kaitseliidu peamaja
koosolekuteruumi sekretariaadina ning võimaldavad kasutada Kaitseliidu relvaladu
võistlusrelvade hoidmiseks. Samas kerkis üles küsimus, et võistlustele ei ole eriti veel
registreerima hakatud, millele Arles Taal vastas, et enamus riike korraldavad tiitlivõistlusi
kevadel, mille järel kinnitatakse rahvuslikud koondised ning koondistest väljajäänud saavad
hakata individuaalselt registreerima.
Sellega loeti päevakorrapunkt 6 arutatuks.
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Muud küsimused.
1. Arutlusele tuli tervikuna vähene registreerimine võistlustele, sealhulgas madal aktiivsus
registreerimisel F.I.T.A.S.C. Grand Prix-le Compak Sportingus, mis toimub maikuu
alguses Elvas. Võistluste peakorraldaja A.Kõiva leidis, et muretsemiseks ei ole veel
põhjust, kuna talv on alles mööda saamas. Samas esitas ta palve Liidu tegevjuhile
A.Holmile, et saaks teistele F.I.T.A.S.C.-i liikmesmaadele saata uuesti kutse võistlustel
osalemiseks.
2. Aarne Taal esitas küsimuse seoses litsentsitasudega. Nimelt tegi ta ettepaneku, et
noorlaskurid oleksid vabastatud litsentsitasu maksmisest. Sellele ettepanekule tuli
mitmelt liikmelt vastus, et noorte litsentsitasu maksmise võiks enda kanda võtta klubi,
kuhu noorlaskur kuulub.
3. A.Holm andis lühiülevaate järgunormide ja nende täitmise teemal ning järgumärkide
jagamisest liikmesklubidele, lisades märkuse, et järgumärkide väljaostmise vastu tuntakse
laskurite poolt väga vähe huvi, kuigi nimekirjad on juba pikemat aega EJSL kodulehel
üleval. Lisaks tutvustas ta EJSL-i meenemärki, mida saab iga soovija osta. Kokkuvõttes
jagas A.Holm liikmetele välja järgumärgid, mida klubide laskurid on välja teeninud.
Muude küsimuste lõppemisega kuulutas koosoleku juhataja Eesti Jahispordi Liidu korralise
üldkoosoleku lõppenuks.
Üldkoosoleku lõppemise kellaaeg: 15:31
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