
EJL LIIDUPÄEVA PROTOKOLL

kuupäev: 26. mai 2005. a.
koht: TOP Kihnu saal
algus: 14.05
kohalolijad: delegaatide arv 21.
protokollija: Brigita Sepp

Päevakord:
1. Juhatuse tegevuse aruanne- ettekanne Jüri Käo
EJL juhatus on koos pidanud 7 koosolekut. Ametisse võeti 13. detsembril 2004 aastal 
peasekretär Ott Kallas. Vastu on võetud otsused luua uuesti suurregattide traditsioon 
ja moodustada Eesti Purjetamiskoondis.
Valmimas on Jahtklubide Liidu veebilehekülg.
Hetkel töötab EJL-s ametis peasekretär ja peasekretäri assistent.
2. Koondise tegevus 2004 – ettekanne Ott Kallas
Koondise struktuur- klubide tegevus jääb. Purjetajad, kes kuuluvad koondisesse 
treenivad koos ja neid õpetavad erinevad spetsialistid ja endised edukad purjetajad.
3. Revisjoni komisjoni aruanne 2004 – ettekanne Arvet Tetsmann
EJL jäi 2004. aastal miinusesse 29670 Eesti krooniga. Liikmemaksud on tasumata 6
liikmel ja 2 on liiget, kes ei tohiks liikmestaatuses olla. Ürituste läbiviimiseks ei ole
tehtud eelarveid ja koolitustoetusi ei ole kasutatud sihipäraselt. Põhikiri ei vastanud
Mittetulundusühingu  seadustele  ja  peasekretär  oli  võtnud  endale  kohati  juhatuse
volitusi. 
Küsimused: 
1. Andres Toom – millisel määral on tekkinud puudustega tegelema hakatud ja kas
üldse on neid arvesse võetud? 
Kõiki  märkusi  on  asutud  likvideerima.  EJL-le  ei  ole  olulist  materiaalset  kahju
tekitatud ja kedagi karistama ei hakata.
2. Epp Hunt – Hawaii Express Purjelauakool on osaühing, mis selle liikmestaatusest
saab? 
Liikmelisuse reform seisab ees 2005 aasta sügisel.
Otsus: kinnitati revisjoni komisjoni aruanne 2004.
4. EJL majandus aastaaruande kinnitamine – ettekanne Ott Kallas
Raamatupidajaks oli Aili Palm. Tulem –30 000.
Otsus: kinnitada EJL majandus aastaaruanne.
5. Eelarve 2005 kinnitamine   –   ettekanne Ott Kallas
Küsimused: 
1. Arvet Tetsmann – Miks ISAF-i tööst osavõtu kulud puuduvad?
Otseselt  neid  kirja  ei  ole  pandud,  aga  ollakse  ISAF  töös  osalemise  poolt
isefinatseerimise meetodil.  Võetakse arvesse 2006.aasta  eelarve koostamisel.  Tuleb
hakata ette kaardistama üritusi, milledest peetakse oluliseks osa võtta.
2. Andres Toom –  kes on vanemtreener, kes teda finantseerib, kes sellega tegeleb? 
EOK initsiatiivil moodustati vanemtreeneri palgaline koht, EOK ka finatseerib seda
ametikohta, vanemtreeneriks on Ott Kallas.
3.  T.  Maalinn  –  miks  võrreldes  2004.  aasta  eelarvega  on  2005.  aasta  eelarves
liikmemaksust saadav tulu vähenenud, kas see on planeeritud?
4. Andres Toom – erinevad liikmed erineva maksumääraga ei vasta MTÜ seadustele.
5. T. Maalinn – kas EOK –st laekuvad rahad on detsembriks juba teada?



Ettepanek: 
1.  Ants  Väinsalu  –  hetkel  ei  jõua  eelarvet  kõike  läbiarutada,  arutada  eelarvet
põhjalikult oktoobris/novembris, eelarve juurde võiks kuuluda seletuskiri.
2. Rein Ottoson – eelarves tuleks lahti kirjutada kulud koondisele, kuidas on rahad
klassidevaheliselt jaotatud, kuidas meeste naiste vahel jaotatud.
Otsus:
Ühiselt  otsustati,  et  nüüdsest  hakatakse  eelarvet  arutama  sügisel  ja  kinnitatakse
november/detsember ja muutuste tekkimisel korraldada mais veel üks liidupäev, kus
saaks teha vajadusel lisaeelarve.
2005.aasta eelarve kinnitati.
6. EJL põhikirja muutmine – ettekanne Ott Kallas.
Küsimused: 
1. Ants Väinsalu – EJL nimetus on eesti ja inglise keeles liiga erinev, mida ette võtta?
2. Epp Hunt – punkt 2.7 muuta.
Ei  ole  võimalik  seda  muuta  ja  välja  jätta,  kuna  sel  juhul  arvatakse  EJL  välja
mittetulundusühingute tulumaksu soodusnimekirjast. 
Otsus:  kinnitati  Advokaadibüroo  Tamme  poolt  ette  valmistatud  muudatused  EJL
põhikirjas. 
7. EJL strateegia presentatsioon – ettekanne Jüri Käo.
Ants  Väinsalu  tunnustas  EJL  tööd.  Sooviks  erinevate  komisjonide  töös  rohkem
sõnaõigust omada.

Koosolek lõppes kell 15.45

Jüri Käo
EJL president
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