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Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosoleku protokoll
Koht: Sõle vehklemissaal
Aeg 12.01.2022 kell 13:00-15.00
Juhatas president Ants Veetõusme
Osalesid juhatuse liikmed Andres Lipstok, Meelis Loit, Peeter Nelis, Peeter Järvelaid, Irina
Embrich, Jevgeni Karavajev, Raido Mägi ja Viljar Jaamu ja peasekretäri kohusetäitja Heino
Märks.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Eelarve,
Meeskonna peatreeneri konkurss,
Võistluskalender ja võistluste korraldamine,
Kulude hüvitamise süsteem vehklejatele, klubidele ja selle kontroll.
Muud küsimused

Päevakorra punkt 1. Eelarve
Peasekretäri kt tutvustas juhatusele lepingutega kaetud EOK ja kohaliku omavalitsuse poolt
määratud sissetulekuid.
Naiskonna peatreener Kaido Kaaberma tutvustas eelarvet ja treening ning võistluskalendrit.
Otsustati:
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

Kinnitada Kaido Kaaberma poolt esitatud treening ja võistluskalender ning eelarve.
Kinnitati naiskonna liikmetele individuaalse ettevalmistuse vahendid alljärgnevalt:
Naised A kategooria 9000 EUR aastas
C+ kategooria 4000 EUR aastas
C kategooria 2000 EUR aastas
Peasekretäri kohusetäitja ettepanekul kinnitati välislähetuse päevarahadeks 100%
kehtestatud määrast.

Päevakorra punkt 2. Meeskonna peatreeneri konkurss,
Sergei Bobrov ja Juhan Salm olid edastanud oma nägemuse meeskonna ettevalmistusest
maailmeistrivõistlusteks. Mõlema kandidaadi nägemused olid juhatusele vastuvõetavad, kuid
probleemiks sai Juhan Salmi koormus peatreenerina, sest ta on 2 vanusegrupi peatreener ja
kolmanda kohustuse võtmine ei lase tal ilmselt kõigile koondistele 100% pühenduda.
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Otsustati:
2. Kinnitada kuni 2022.a. maailmameistrivõistluste lõpuni meeskonna peatreeneriks Sergei
Bobrov.
Päevakorra punkt 3. Võistluskalender ja võistluste korraldamine,
Seoses COVID pandeemia ägenemisega lükkuvad mitmed võistlused edasi või jäävad ära.
Peasekretäri
kohusetäitja
tutvustas
võistluste
korraldamise
juhendit
koostöös
liikmesklubidega. (lisatud). Vastavalt tööde ja kulutuste jaotusele on loota võistluste
sujuvamat korraldust ja rahaliste vahendite optimaalset kulu.
Otsustati:
3.1. Kuni aprillini kehtiv kalender kodulehele üles panna ja täiendada jooksvalt, informeerides
operatiivselt liikmesklubisid.
3.2. Katseliselt korraldada Eesti meistrivõistluseid vastavalt lisatud juhendile.

Päevakorra punkt 4. Kulude hüvitamise süsteem vehklejatele, klubidele ja selle kontroll.

Otsustati:
4.1. EVL peasekretär peab edaspidi klubidelt pisteliselt küsima koopiaid hüvitustele esitatud
arvete aruandlusest.
4.2. viia miinimumini sularahaga arveldamised, võimalusel neid reeglina vältides.
4.3. 2021.a. parimate autasustamine ja auhinnad planeerida praeguse seisuga maisse
Päevakorra punkt 5. Muud küsimused
Naiskonna peatreener Kaido Kaabrmaa jätkamine.

Otsustati:
5.1.
Lähtuda süütuse presumptsioonist, Kaido Kaaberma seletustest saab ta jätkata
tööd Eesti epeenaiskonna peatreenerina.
5.2.
Volitati peasekretäri kt ja alaliidu presidenti antud küsimuses meediaga suhtlema.
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