
MEMO

EJL  ARENDUSKOMISJON, 17.05.2017
osalesid: Paavo, Indrek, Egon, Väino, Rene, Ott
koht: Haven Kakumäe
protokoll: I.Ilves

Päevakord:

1. Kongressi kokkuvõte
2. Tegevusplaan
3. 10000 purjetajat
5. Olümpiatuli
4. EJL 90

1. Kongressi kokkuvõte 

Paavo - oli sisukam kui I kongress, ettekanded olid head, eriti Chambers, Martin Evans, Lerums 
Purjetamisgümnaasium.

Olid kohal olulised külalised. 

Kuid rohkem võinuks olla publikut, müük peaks algama varem ja olema personaalsem. 

Oleks võinud olla enam toetajate esindajaid ja tipp-poliitikuid.


Meediakajastus oleks võinud parem, uudised võeti ruttu maha, neid oleks võinud olla enam, jäime liialt 
lootma teistele, pidanuks olema ise aktiivsemad.


Hea boonus oli põhjamaade purjetamise koosoleku toimumine samal ajal, see lisas kaalu ja rahvusvahelist 
mõõdet.


Teemade osa - kas teemad kõnetasid? Kui on liialt spetsiifilised teemad kõik, siis tavapurjetajat see väga ei 
huvita. Küsimus järgmiseks korraks, ehk tuleks lisada midagi päevakajalist a la ORC jne?


Plaan edasi:

2019 Eesti Purjetamise III Kongress - Esialgne toimumise aeg 19. aprill 2019 

Alustada ettevalmistustööga vähemalt 6 kuud ennem kongressi.


2. Tegevusplaan 
Arenduskomisjoni suvine paan - juunis on koosolek - 13.juuni kell 13.00 EJLs.

Juulis, augustis ei toimu koosolekuid ja septembrist jätkub töö.


Suured teemad Arenduskomisjonile: 10000 purjetajat, Olümpiatuli, EJL 90


3. 10000 purjetajat 

Alustada EJL Strateegia 2017 - 2020 tutvustamisest klubides. Sügiseks kokku leppida klubides kohtumised 
juhatuse tasemel, klubiüritustel?


Kes kuuluvad on selle plaanitava 10 000 hulgas?


E - jahtklubi - teeme sellele töögrupid - veebiarendaja, Paavo, Indrek, Kuno Peek?


Olemasolevate jahtklubide kasvamine


Uute klubide rajamine üle Eestis


Purjetamine kooli programm, Meresõber - teha eraldi töörühm! Liikmed: Ott, Indrek, Egon, ?, ? 

Indrek suhtleb Otiga ja panem kokku töörühma.




Treenerite koolitusprogrammid: 

• 	Algtaseme koolitus

• 	Kesktaseme koolitus

• 	Tipp treeneri koolitus


4. EJL 90 
Õige päev on 8.juuli 2018.a.


Programm:


Peaks olema enam kui üritus ühel päeval. 

 Arutame järgmisel koosolekul.


5. Olümpiatuli 
Esmalt suhelda TOP omanikuga ja seejärel koostada tegevusplaa. Ott suhtleb.


Järgmine koosolek 13.juunil 2017 kell 13.00 EJLi büroos.


Kinnitas:


I.Ilves

Arenduskomisjoni esimees


