
EJL JUHATUSE KOOSOLEKU protokoll nr.9

kuupäev: 24. august 2005.a.
koht: EJL
algus: 15:00 
kohalolijad: juhatus - Krista Kruuv, Jüri Käo, Marko Lilienthal, Toomas Tõniste
peasekretär - Ott Kallas
külalised - Luulea Lääne
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:

1. EJL tulude-kulude seis
Peasekretär kandis ette tulude ja kulude aruande juuli kuu seisuga. Samuti 
arutati eelarve struktuuriga ja detailsusastmega seonduvat, eesmärgiga 
muuta arvestus ja selle jälgimine võimalikult läbipaistvaks ja arusaadavaks.
Otsus: septembri kuu juhatuse koosolekuks tehti peasekretärile ülesandeks 
esitada tulude ja kulude aruanne koos protsentuaalse võrdlusega 
aastaeelarvest ning muude kulude ja koondise kulude detailne arvestus.
2. Ülevaade hooaja käigust
Peasekretär tegi ettekande hooaja senise käigu kohta, rääkides suuregattide, 
koondise töö, klassipoliitika, rahvusvahelise koostöö ja meediasuhete teemal. 
Meediakonsultant Luulea Lääne rääkis koostööst EJL-i ja pressiga.
Otsus: - peale hooaja lõppu koostab koondise laagrit või MM/EM kureerinud  
isik kokkuvõtte vastava laagri tööst ja esitab selle EJL peasekretärile.
- oktoobri kuu juhatuses arutame Laser 4.7 klassipoliitikasse lülitamise 
küsimust. Küsimuse arutamise aluseks koostab peasekretär ülevaate Laser 
4.7 hetkeseisust Eestis.
 – Peasekretär valmistab ette esmase projekti EJL klassipoliitika koostamise, 
muutmise ja rakendamise küsimusi reguleeriva klassipoliitika reglemendi.
3. EJL presentatsioonimaterjali rakendamine - sponsorlusega töö
Juhatus vaatas läbi koondise presentatsiooni materjali ja tänas Krista Kruuvi 
materjali valmimise protsessi juhtimise eest.
Otsus: peasekretär korraldab  presentatsiooni materjali muudatuste 
sisseviimise ja toimetab köidetud materjali juhatuse liikmeteni.
4. Eesti Karikasarja karikate hankimine
Juhatus arutas Eesti karikate hankimise küsimust.
Otsus: Juhatus kiitis heaks ja tunnustas AS Gerrante valmisolekut 
finantseerida 470 klassi karikat. Teiste klasside karikate hankimise jaoks tehti 
peasekretärile ülesandeks pidada nõu klasside esindajatega karikate 
väljapanijate leidmiseks.
5. Koondise treenerikaatrite ja kärude hankimine
Juhatus kuulas ära peasekretäri ettekande kaatrite ja kärude vajalikkusest.
Otsus: Peasekretärile tehti ülesandeks küsida pakkumised kaatrite müüjatelt 
ja kasutada koondise presentatsioonimaterjali sponsorluskokkulepete 
saavutamiseks.
6. Hooaja lõpetamine 2005
Otsus: Juhatus otsustas viia läbi 2005 aasta hooaja lõpetamine 18. novembril 
kell 19.00 klubis Bonnie & Clyde ja EJL Liidupäeva 7. detsembril kell 15.00 
Haapsalus.



7. Järgmise hooaja (2006) kalendri fikseerimise aeg
Otsus: peasekretärile tehti ülesandeks leida kalendris sobivad ajad 2006 
aasta suurregattide ning Optimisti 4-nda edetabeli regati pidamiseks. Klubid 
peaksid tegema avaldused 2006 aasta suurregattide korraldamise õiguse 
saamiseks hiljemalt 1. novembriks 2005.a.
8. Eesti ja Soome ühised meistrivõistlused
Juhatus arutas ühiste meistrivõistluste ideed ja jätkab teemaga septembri 
juhatuses.
9. Soome purjetamise hooaja lõpetamine
Peasekretär andis juhatuse liikmetele edasi kutse Soome Purjetamisliidu 
hooaja lõpetamisele, mis toimub Silja Operal 29. oktoobril ning kestab 21 
tundi.
10. Muud küsimused:
- riiklike spordistipendiumide taotlemise nimekiri ja järjekord
Otsus: spordistipendiumide taotlemise nimekiri on: Merili Randmaa-Agnes Lill,
Kaarel Kruusmägi, Deniss Karpak, Terje Lepik, Vaiko Vooremaa, X-99 
meeskond.
- sekretariaadi töö korraldus
Otsus: peasekretär koostab koostöös Krista Kruuviga septembri kuu 
juhatuseks sekretariaadi rollide jaotuse ja assistendi ametijuhendi.
- järgmised juhatuse koosolekud
Otsus: järgmised juhatuse koosolekud toimuvad 22.09, 19.10 ja 23.11.

Koosolek lõppes kell 18.00

Jüri Käo


