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EJL juhatuse koosoleku protokoll

Aeg: 14.05.2021.a
Koht: Valguse tee 4, Tartu
Koosoleku algus: 17:39

Kohal olevad liikmed: Aavo Põhjala, Joel Rothberg, Hannes Kuhlbach, Janek Veeber,
Sander Maripuu, Veljo Ipits

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EJL 2020.a. majandusaasta kinnitamine Üldkogule saatmiseks
EJL 2020.a eelarve kinnitamine Üldkogule saatmiseks
EJL 2021.a. eelarve projekti kinnitamine Üldkogule saatmiseks
Rain Arukaevu kinnitamine kadettide vastutavaks treeneriks
EJL 2021.a. üldkogu aja, koha ja päevakorra kinnitamine
Muud küsimused

1. EJL 2020.a. majandusaasta kinnitamine Üldkogule saatmiseks
A.Põhjala: Saatsime eelnevalt välja majandusaasta aruande koos selle juurde kuuluvate
kolleegiumite aruannetega. Kas sellega seoses on küsimusi?
V. Ipits: Millest on tingitud aasta suur ülejääk?
E. Põhjala: Ülejäägiks on riigilt ja EOK-lt läbi taotluste saadud koondiste toetused, mis
jäid suures osas pandeemia tõttu kasutamata. Vaikiva kokkuleppe alusel neid tagasi ei
küsitud ning nüüd on need kasutuses käesoleva aasta koondiste sõitude jaoks, sest
võrreldes koroonaeelse ajaga on võistluste ja laagrite kulud tõusnud ca 50%. Lisakulu
toovad juurde halvad ja kallid lennuühendused, suurearvulised koroonatestimised (riigiti
varieerub ühe testi hind 30-130€), nö karantiinipäevad, mis tähendab, et koondis peab
võistluspaika või laagripaika sõitma kohale mitu päeva varem ja juhendite klausel, et
saab võtta ainult Full Board alusel majutust, sest hotellid on „bubble“ süsteemis, mis
tähendab, et väljas ei tohi käia ja samuti ei tohi toitu hotelli tellida väljast.
A.Põhjala: Kas on veel küsimusi? (Küsimusi ei ole). Kas kinnitame 2020 aruande
Üldkogule saatmiseks.
Kõik juhatuse liikmed on nõus
Otsus: 2020. majandusaasta aruanne on Üldkogule saatmiseks kinnitatud
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2. EJL 2020.a eelarve kinnitamine Üldkogule saatmiseks
A.Põhjala: Kas Teil tekkis küsimusi seoses 2020. a eelarvega? (Küsimusi ei ole). Kas
saadame 2020. a eelarve Üldkogule kinnitamiseks?
Kõik juhatuse liikmed on nõus.
Otsus: 2020. eelarve täitmine on kinnitatud Üldkogule saatmiseks
3. EJL 2021.a. eelarve projekti kinnitamine Üldkogule saatmiseks
A.Põhjala: Kas Teil tekkis küsimusi seoses 2021. eelarve projektiga?
S. Maripuu: Mida tähendab kommentaar I PA Kulka aastaprojekti juures?
E. Põhjala: Alates sellest aastast on Kulka muutnud oma aastaprojektide taotlemise tingimusi
ning saab teha taotluse korraga ühe poolaasta kohta, ehk 8000€ ja I PA tähendab, et see
taotlus on eraldatud esimese poolaasta kohta. Tõenäoliselt on see muutus tingitud
pandeemiast, kuid ei saa välistada, et nad jätavadki süsteemi selliseks.
A.Põhjala: Kas on veel küsimusi? (Küsimusi ei ole). Kas kinnitame 2021. eelarve projekti
Üldkogule saatmiseks?
Kõik juhatuse liikmed on nõus.
Otsus: 2021. aasta eelarve projekt on kinnitatud Üldkogule saatmiseks
4. Rain Arukaevu kinnitamine kadettide vastutavaks treeneriks
A.Põhjala: TRN esitas kadettide koondise vastutavaks treeneriks Rain Arukaevu. Kas kõik
on nõus?
Kõik juhatuse liikmed on nõus.
Otsus: Rain Arukaevu kinnitati kadettide koondise vastutavaks treeneriks.
5. EJL 2021.a. üldkogu aja, koha ja päevakorra kinnitamine
A.Põhjala: Teen ettepaneku korraldada Üldkogu 19.06, Tartus. Koosoleku alguseks võiks
olla 12:00.
Päevakorra ettepanek:
1. Üldkoosoleku rakendamine
2. EJL 2020. majandusaasta aruande ja EJL komisjonide tegevusaruannete kinnitamine ning
2021. revidendi valimine
3. EJL 2021. eelarve kinnitamine
4. EJL presidendi ja juhatuse valimine vastavalt põhikirjale
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Kas kõik liikmed on nõus?
Kõik juhatuse liikmed on nõus.
Otsus: EJL 2021. Üldkogu toimub 19. juuni, algusega 12:00, Tartus vastavalt
kinnitatud päevakorrale.
6. Muud küsimused
A.Põhjala: EJL liikmeks soovib astuda Spordiklubi Tora. Kas kõik liikmed on nõus?
Kõik juhatuse liikmed on nõus.
Otsus: SK Tora on võetud vastu EJL liikmeks.

Koosoleku lõpp:18:49

