
EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 211

kuupäev: 10.12.2019
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Egon Elstein, Lauri Väinsalu, Tõnis Kask, Toomas Tõniste
peasekretär: Ott Kallas
protokollija: Riina Ramst

Päevakord:
1. Juhatuse koosolekute ja Liidupäeva ajad 2020 esimesel poolaastal
2. EOK Aasta sportlane 2019 hääletus
3. Hooaja lõpetamise kokkuvõte ja arutelu
4. Treenerite komisjoni ettepanekud
5. Purjetamise akadeemia 2019 ülevaade
6. Muud küsimused
- EOK esindajate kogu koosolek

Materjal:

1. Juhatuse koosolekute ja Liidupäeva ajad 2020 esimesel poolaastal

Arutati 2020. aasta esimese poolaasta EJL juhatuse koosolekute ja Liidupäeva 
kalenderplaani. 

Otsus: EJL juhatuse koosolekud toimuvad järgmistel kuupäevadel: 
14.01.2020 kell 15:00 
18.02.2020 kell 15:00 
10.03.2020 kell 15:00 
14.04.2020 kell 15:00 
12.05.2020 kell 14:00 
09.06.2020 kell 15:00 
EJL Liidupäev toimub 12.05.2020 kell 16:00. 

2. EOK Aasta sportlane 2019 hääletus

Juhatus vaatas läbi EOK Aasta sportlase nominentide nimekirja. 

Otsus: kinnitati EJL-i valikud EOK Aasta sportlane 2019 hääletusel meessportlase, 

naissportlase, treeneri, võistkonna ja noorsportlase kategooriates. 

3. Hooaja lõpetamise kokkuvõte ja arutelu

Arutati 29.11 toimunud EJL hooaja lõpetamise ürituse tagasisidet ning plusse ja 
miinuseid. 
Vaadati läbi ürituse tulude ja kulude tabel. 
Esitati ettepanekuid järgmise aasta hooaja lõpetamise ürituse korraldamiseks: 
helisüsteemi parem kontroll enne üritust, kogunemise alguseks (uksed avatakse) 
märkida kutsel kell 18:45 ja ürituse alguseks kell 19:00, ürituse läbiviimise koha valiku 
protsessiga alustada juhatuse juunikuu koosolekul, muuta õhtu juhtimine 
vaheldusrikkamaks, näiteks koomikut kasutades.

4. Treenerite komisjoni ettepanekud

Ott Kallas andis ülevaate 26.11 toimunud laiendatud treenerite komisjoni koosolekul ja 
05.12 treenerite komisjoni koosolekul käsitletud teemadest. Komisjonis arutlusel olevad 
küsimused on väga laiad ja põhjapanevad, mistõttu võtab arutelu palju aega. 



Ettepanekud juhatusele kinnitamiseks tehakse ilmselt järgmisel treenerite komisjoni 
koosolekul, mis on plaanis 12.12.

5. Purjetamisakadeemia 2019 ülevaade

Ott Kallas andis ülevaate Purjetamisakadeemia tegevustest 2019. aastal ning esialgsetest
talveplaanidest 2020. aastal.
Purjetamisakadeemia 2019. aasta lõplikku eelarvet vaadatakse uuel aastal EJL tippspordi
komisjonis.

6. Muud küsimused

- EOK esindajate kogu koosolek

Egon Elstein andis ülevaate 03.12 toimunud EOK esindajate kogu koosolekul käsitletud 
teemadest.

lõpp: 17:05

Egon Elstein
Eesti Jahtklubide Liidu president


