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Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokoll
Koht: MS Teams keskkond
Aeg 21.06.2021 kell 15.00-16.00
Juhatas president Indrek Paal.
Osalesid juhatuse liikmed Kaja Hanstein, Meelis Loit, Randel Länts, Helis Selge ja peasekretär Denis
Ostrovski.
Puudusid juhatuse liikmed Marek Miller, Erkki Susi.
Päevakord:
1. Eelarve 2021
2. Üldkoosoleku koha, aja ja päevakorra kinnitamine
3. Muud küsimused
Päevakorra punkt 1.
2021 eelarve projekt on peasekretäri sõnul ülevaatlik dokument, mis sisaldab endas jaanuar-mai 2021
laekumisi, 2021. aasta planeeritud tulusid ning vastavalt raamatupidamise aruannetele tehtud
kulusid. Eelarve 2021 ei sisalda 2020 a. saldosid.
2020. aasta saldode kokkuvõte esitab peasekretär (vajadusel) üldkoosolekul väljatrükitud vormis.
President Indrek Paal oli seisukohal, et eelarve läbipaistvuse tagamiseks on peasekretäri kohustus
kvartaalselt saata kaasajastatud eelarve fail EVL klubidele ja juhatuse liikmetele.
Otsus: Peasekretär kaasajastab eelarve 2021 faili ning saadab klubidele ja juhatusele tutvumiseks
hiljemalt 25.06.2021.

Päevakorra punkt 2.
Peasekretär informeeris juhatust üldkoosoleku toimumise kohast ja ajast (Sõle Spordikeskus,
29.06.2021 kell 15.00-17.00) ning soovijatele dubleerituna ka MS Teams keskkonnas.
Seisuga 21.06.2021 on kõik klubid peale Kaitsejõudude Spordiklubi oma liikmemaksud tasunud.
Peasekretäri ülesanne on suhelda Kaitsejõudude Spordiklubi esindajaga alternatiivide osas – kas
liikmemaksu võla tasumine või EVL koosseisust välja astumiseks avalduse esitamine.
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Peasekretär palus juhatusel avaldada arvamust üldkoosolekul mitteosalevate klubide esindajate oma
volituste üleandmise osas teistele isikutele. Juhatus leidis, et põhikirja p. 22 toodud protseduur on
põhjendamatult keeruline ning vajab muutmist. Juhatuse liikme Helis Selge arvates selline volitamise
protsess on praktikas väga harva esinev ning ebatavaline. Muutmise ettepanek lisatakse põhikirja
projekti.
Otsustati: Kutsuda kokku üldkoosolek ning kinnitada viimase päevakorra järgnevalt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Üldkoosoleku rakendamine
Majandusaasta aruanne 2020 kinnitamine
Audiitori kinnitamine 2021 majandusaasta kontrollimiseks
Eelarve 2021 kinnitamine
Põhikirja muutmine
EVL liikmete nimekirja, liikme- ja sisseastumismaksude määrade kinnitamine
EVL registriaadressi muutmine
Põhiprotsessi, tegutsemise põhimõtete ja hindamise kriteeriumite kinnitamine
Sõnavõtud

Peasekretäri ülesanne on saata EVL liikmesklubidele koos üldkoosoleku kutsega põhikirja projekt ning
põhiprotsesside, põhimõtete ja hindamiskriteeriumite kirjeldus.
Päevakorra punkt 3.
Juhatuse liikmed nõustusid president Indrek Paal-ga, et kõikide EVL poolt tehtavate rahaliste
väljamaksete aluseks peab olema leping.
Lisaks sellele peab looma kaasajastatud sponsorluse reeglistiku.
Juhatuse liige Randel Länts informeeris juhatust, et ei saa üldkoosolekul osaleda.
Otsustati: Peasekretäri kohustus on korraldada nii klubide, sportlaste, treenerite kui sponsorluse
reeglite kaasajastamine ja sõlmimine koostöös juhatuse liikmetega.
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