
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10

kuupäev: 22. september 2005.a.
koht: EJL
algus: 15:00 
kohalolijad:
juhatus - Krista Kruuv, Jüri Käo, Egon Mats, Marko Lilienthal, Toomas 
Tõniste, Ahto Altjõe, Jaan Alver
peasekretär - Ott Kallas
protokollija - Ott Kallas
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3. Eesti ja Soome ühised meistrivõistlused
4. EJL sekretariaadi töö korraldus - rollide jaotus ja assistendi 

ametijuhend
5. Laser 4.7 hetkeseis ja üldine klassipoliitika reglement
6. Hooaja lõpetamise ürituse korraldusest
7. Muud küsimused

1.EJL tulude-kulude seis
EJL peasekretär Ott Kallas teavitas juhatust Eesti Jahtklubide Liidu tulude-
kulude hetkeseisust. 31.08 seisuga oli tulude kogumaht 1614934 krooni ehk 
80% eelarve mahust ja kulude kogumaht 1425918 krooni ehk 74% eelarve 
mahust. Koondise kulud olid 358019 krooni.
Otsus: Juhatus tegi peasekretärile ülesandeks saata klubidele välja teatised 
EJL liikmemaksu tasumise kohta. Peasekretärile tehti ülesandeks töötada 
koostöös Egon Matsiga välja korrigeeritud eelarve struktuur ja esitada see 
järgmisel juhatuse koosolekul.
2. Järgmise hooaja 2006 kalendri ajad suurregattidele ja Optimisti 4-nda 
regati aeg
Arutati 2006 aasta hooaja ajakava. Suurregattide kuupäevade määramisel 
arvestatakse eelkõige olümpiaklasside tiitlivõistluste toimumisaega. Selle 
aasta kogemus näitab, et võistlus peaks olema vähemalt 3-päevane, kuid üks 
suurregatt võiks toimuda neljal päeval. Klassis Optimist neljanda edetabeli 
regatina kaaluti Kalevi meistrivõistlusi, mis toimuvad Tallinnas 29. juunist 01. 
juulini.   
Otsus: Peasekretärile tehti ülesandeks arutada klubide esindajatega enne 
järgmist juhatuse koosolekut regattide toimumisaegade- ja tingimustega 
seonduvat ja panna paika kindlad kuupäevad võistluste toimumise osas. 
3. Eesti ja Soome ühised meistrivõistlused
Varasematel aastatel on klassis 470 toimunud Eesti-Soome ühised 
meistrivõistlused. Meistrivõistluste tase on olnud kõrge, mis on olnud  klassile 
edasiviivaks jõuks. Ühised meistrivõistlused Eesti ja Soome vahel võiksid 
toimuda teisteski klassides. 



Otsus: EJL peab Soome ja Eesti erinevate klassiliitudega läbirääkimisi ning 
püüab leida võimalusi kulude optimeerimiseks, eelkõige Soome regattide 
puhul suurima kuluallika, praamiühenduse osas, mille puhul otsitakse 
võimalusi sponsorluseks.

4. EJL sekretariaadi töökorraldus - rollide jaotus ja assistendi ametijuhend
EJL peasekretäril on hetkel ülesandeid rohkem kui üks inimene reaalselt teha 
jõuab. Ülekoormust lisab ka asjaolu, et hetkel ja lähitulevikus kannab 
peasekretäri ja peatreeneri ülesandeid sama  isik. Eeltoodust tulenevalt on 
Eesti Jahtklubide Liitu vaja tööle võtta assistent, kelle tööülesanded on välja 
toodud assistendi ametijuhendis.
Otsus: Juhatus kinnitas Krista Kruuvi ja Ott Kallase koostatud assistendi 
ametijuhendi ja plaanib võtta EJL-i tööle assistendi alates 01.01.2006. Ott 
Kallas sai ülesandeks alustada sobiva kandidaadi otsingut, kasutades selleks 
võimalusel muu hulgas liidu liikmete abi.
5. Üldine klassipoliitika reglement ja informatsioon Laser 4.7 hetkeseisust.
Juhatus arutas klassipoliitika aluseid ja klassipoliitika reglemendi projekti.
Juhatus otsustas anda uutele klassidele võimaluse konkureerida 
olemasolevate klassidega ainult juhul kui nad osalevad kõigil suurregattidel. 
Otsus: Ott Kallas arendab projekti edasi ning esitab klassipoliitika reglemendi 
parandatud ja täiendatud versiooni järgmisel juhatuse koosolekul täiendavaks 
arutamiseks.
6. Hooaja lõpetamise ürituse korraldusest
Seoses esialgselt planeeritud EJL hooaja lõpetamise 18. novembri kuupäeva 
kattumisega SMS-i varem planeeritud hooaja lõpetamisega samal päeval 
arutati EJL hooaja lõpetamise korraldamist mõnel teisel päeval.
Otsus: Eesti Jahtklubide Liidu 2005. aasta hooaja lõpetamine toimub 25. 
novembril
klubis Bonnie & Clyde, kell 19-22. Üritus koosneb ametlikust osast, mille 
raames toimub parimate sportlaste, treenertite ja sponsorite autasustamine 
ning meelelahutuslikust osast, kus pakutakse suupisteid ning hiljem on 
võimalus tantsimiseks. 
7. Muud küsimused
- veebilehe täiendamine
Otsus: Juhatus otsustas EJL kodulehele üles panna koondise korrigeeritud 
presentatsiooni materjali.

- suhtlemine EJL  pressiesindajaga
Ilmnenud on vajadus täpsustada kommunikatsiooni korraldamist EJL ja 
pressiesindajaga.
Otsus: Juhatus otsustas, et purjetajate ja klubide suhtlemine EJL 
pressiesindaja Luulea Läänega erinevate ürituste propageerimiseks vms käib 
ainult EJL sekretariaadi vahendusel. Vajadusel lepitakse  muudatused 
kommunikatsiooni korraldamisel kokku igakordselt individuaalselt.
- lipu koodeksi loomine EJL-le
Otsus: Juhatus teeb ettepaneku Arvet Tetsmannile juhtida EJL lipukoodeksi 
loomist.

- põhikirja muutmine



Otsus: Juhatus otsustas avada arutelu EJL põhikirja muudatusteks. EJL 
saadab klubidele välja e-maili küsimaks nende seisukohti ja ettepanekuid  
muudatuste osas.
- koondise riietuse hankimise hetkeseis
Otsus: Ott Kallas sai ülesandeks jätkata intensiivselt läbirääkimis 
Marinepooliga  sponsorluse ja rõivaste komplekteerimise osas.

Koosolek lõppes kell 17.00

Koosoleku protokollis Ott Kallas

Jüri Käo
EJL president


