EVL juhatuse koosolek
Koosoleku koht ja aeg: 20.09.2019 kell 11:00-12:00, Laki 14A, Tallinn, EVLi kontor

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Margus Hanson, Jevgeni Karavajev, Siim Kabrits, Märt
Sults
Koosolekut juhatas ja protokollis Margus Hanson

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eesti Kultuurkapitali toetuste jaotamine
Meeskonna eelarves summade määramine
Naiskonna peatreeneri ettepanek
Peasekretäri vahetusega seotud tegevused
Juunioride naiskonna peatreeneri käsundusleping
Üldkoosoleku kokkukutsumine

Päevakorrapunkt nr. 1. Eesti Kultuurkapitali toetuste jaotamine
Eesti Kultuurkapital on eraldanud täiendavalt vahendeid (kokku 4000 eurot) noorsportlaste
osalemiseks EK ja MK etappidel.
Otsus: Juhatus otsustas eraldada naiskadettide võistkonna osalemiseks EK-etappidel 1000
eurot, meeskadettide võistkonna osalemiseks EK-etappidel 1000 eurot, naisjuunioride
võistkonna osalemiseks MK-etappide 1200 eurot ja meesjuunioride võistkonna osalemiseks
MK-etappidel 800 eurot. Võistkondade peatreenerid esitavad võistkondade etappidel
osalemise ettepanekud.
Otsuse poolt hääletas 4, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Päevakorrapunkt nr. 2. Meeskonna eelarves summade määramine
Meeskonna kinnitatud eelarves on peale hooaja lõppu ilmnenud rahaline kokkuhoid, mille
juhatus soovib suunata peatreeneriga kooskõlastatult koondise liikmete/kandidaatide
individuaalse ettevalmistuse ja satelliitturniididel osalemise kulude katteks alljärgnevalt Sten
Prinits – 2500, Jüri Salm 2000, Peeter Turnau 2000, Ruslan Eskov 1500 eurot.
Osuse poolt hääletas 4, vastu ja erapooletuid ei olnud.
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Päevakorrapunkt nr 3. Naiskonna treeneri ettepanek
Naiskonna peatreener Kaido Kaaberma on esitanud ettepaneku muuta juhatuse poolt
kinnitatud naiste edetabeli punktide arvestust selliselt, et Läänemaa lahtistel
meistrivõistlustlustel teenitud punktid ei läheks arvesse naiste edetabeli koostamisel.
Juhatus otsustas edetabeli punktide arvestust mitte muuta.
Otsuse poolt hääletas 3, vastu 1, erapooletuid ei olnud.
Päevakorrapunkt nr 4. Peasekretäri vahetusega seotud tegevused
Seose vajadusega tagada hooaja keskel peasekretäride vahetumisega alaliidu sekretariaadi töö
jätkusuutlikkus peab juhatus vajalikuks otsustada alljärgnevalt:
1. Vabastada Olga Truuse peasekretäri kohustest alates 30.09.2019 ja määrtata talle ühe
kuu töötasu suurune kompensatsioon.
2. Sõlmida Olga Truusega ajutine tähatajaline leping 01.10.2019 kuni 31.11.2019
töötasuga 1250 eurot kuus (brutto).
Otsuse poolt hääletas 4, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Päevakorrapunkt nr 5. Juunioride naiskonna peatreeneri käsundusleping
Naisjuunioride koondise peatreeneriks kandideerinud ja kinnitatud Meelis Loit´iga sõlmida
peatreeneri kohustuste ja kompensatsiooni fikseerimiseks käsundusleping.
Juhatus otsustas sõlmida Meelis Loidiga käsunduslepingu, mille kohaselt ta juhendab
naisjuunioride võistkonda neljal MK etapil (kulude kompenseerimine a´ 265 eurot) ning viib
läbi enne tiitlivõistlusi ühe treeninglaagri ja juhendab võistkonda EM-il ja MM-il (tasu 3 x 200
eurot bruto).
Otsuse poolt hääletas 4, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Päevakorrapunkt nr 6. Üldkoosoleku kokkukutsumine
Kaks juhatuse liiget on esitanud avalduse juhatusest tagasi astumise kohta ja kolmas on
teatanud kavatsusest seda teha. Juhatus on otsustanud juhatuse vakantsetele kohtadele uute
liikmete valimiseks kokku kutsuda Eesti Vehklemisliidu üldkoosoleku 03.10. 2019 kell 16.00.
Päevakord:
1. Üldkoosoleku rakendamine.
2. Juhatuse liikmete Indrek Madari, Ian Nelise ja Siim Kabritsa tagasikutsumine.
3. Juhatuse liikmete valimine kolmele vakantsele kohale.
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4. Sõnavõtud.

Koosoleku juhataja: Margus Hanson
Koosoleku protokollija: Margus Hanson
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