
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU protokoll nr.11

kuupäev: 19. oktoober 2005.a.
koht: EJL
algus: 15:00 
kohalolijad: juhatus - Krista Kruuv, Jüri Käo, Egon Mats, Marko Lilienthal, 
Toomas Tõniste, Jaan Alver
peasekretär - Ott Kallas
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:

1. 2005 aasta eelarve
Juhatus arutas eelarve tulude - kulude seisu ja otsustas arutada eelarve 
muutmise vajadust  peale oktoobri tulude-kulude ülevaatamist novembri kuu 
juhatuse koosolekul.
Taas käsitleti liikmemaksude laekumise küsimust, kuna nende tasumine on 
oluline liikme õiguste realiseerimiseks Liidupäeval.
2. Suurregattide ajad 2006
Juhatus arutas Eesti suurregattide võimalikke aegu, kuid seoses kinnitamata 
Zoom8 EM-i ja MM-i ning Laseri MM-i toimumispaikade ja -aegadega otsustati
ära oodata rahvusvahelise kalendri kinnitamise ning seejärel novembri kuu 
juhatuse koosolekul kinnitada Eesti suurregattide ajad.
3. Klassipoliitika reglemendi arutelu
Juhatus arutas peasekretäri poolt esitatud klassipoliitika reglementi ja tegi 
teksti mõned parendused. Juhatus pidas reglemendi antud versiooni sobivaks
ja otsustas selle saata aruteluks treenerite komisjoni.
Otsus: Juhatus otsustas saata klassipoliitika reglemendi treenerite komisjoni 
arutamiseks ning arutab peale tagasiside saamist reglementi juhatuses edasi.
4. Hooaja lõpetamine
- kutsutavate nimekiri
Otsus: Juhatus otsustas kutsutavate arvu vabaks teha. Otsustati klubidesse 
saata kirjad, kus palutakse esitada klubil oma liikmetest hooaja lõpetamisel 
osalejate nimekiri, mille alusel saadetakse 10. novembril välja hooaja 
lõpetamise kutsed.
- auhindade nimekiri
Otsus: Juhatus otsustas moodustada hooaja lõpetamise detailsete küsimuste 
lahendamiseks töögrupi koosseisus Krista Kruuv, Jüri Käo, Toomas Tõniste ja
Ott Kallas.
- teiste liitude hooaja autasustamised EJL hooaja lõpetamise ajal
Otsus: Juhatus otsustas, et käesoleval aastal toimuval hooaja lõpetamisel ei 
mahu ajalistel ja süzeelistel põhjustel teiste liitude hooaja lõpetamised EJL 
hooaja lõpetamise ajakavasse.
5. Muud küsimused:
- Rein Ottosoni küsimus: Kas sportlased võivad läbi EJL-i kanda 
sponsorsummasid?
Otsus: Juhatus otsustas uurida seadusandlust ja selle küsimusega seotud 
töömahtu ning arutab küsimust edasi järgmisel juhatuse koosolekul.
- EJL esindatus ISAF AGM-l 2005



Otsus: Juhatus otsustas, et juhul kui Eesti esindaja ei saa viibida ISAF AGM-l,
siis annab EJL volituse ISAF Grupp G esindajale Carin Hildebrandtile või Kim 
Andersenile.
- Koondise ellingu rentimine
Otsus: Juhatus otsustas, et käesoleval ajal otsest vajadust ellingu rentimiseks
ei ole ja vajaduse tekkimisel võetakse küsimus arutusele.
- OM-valiksüsteemi väljatöötamine
Ettepanek: ELZKL saatis juhatusele ettepaneku OM-valiksüsteemi 
väljatöötamiseks.
Otsus: Juhatus tegi EJL peasekretärile ülesandeks käivitada OM-
valiksüsteemi väljatöötamise protsess.
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Jüri Käo
EJL president


