
EJL juhatuse koosoleku materjal nr. 232

kuupäev: 14. juuni 2021
koht: EJL
algus: 15:00
osalejad: Kalev Vapper, Tuuli Org, Sven Nuutmann, Marti Hääl, Mihkel Kosk
protokollija: Ott Kallas

Päevakord:
1. EJL-i asepresidendi valimine
2. Juhatuse koosolekute ajad
3. Strateegia arutelu
4. Narva-Jõesuu Jahtklubi liikmeks astumise avaldus
5. Eesti Paralümpiakomitee valimised
6. Osalemine regattide avamistel
7. Atesteeritud võistlusametnike lisatasude kinnitamine
8. Kalevi Jahtklubi sadamahoone projekti tutvustus
9. Muud küsimused
- Folkboot Eesti meistrivõistlused

Materjal:
1. EJL-i asepresidendi valimine. 
Esimeseks punktiks on Eesti Jahtklubide Liidule asepresidendi valimine. Sellega seoses 
esitati kandidaadiks Sven Nuutmann, kes on juhatuses tegus liige, ta on algatanud ning 
lõpuni viinud erinevaid projekte ja muid asju, tänu millele on ta silma paistnud. 
Otsus: Sven Nuutmann valiti EJL asepresidendiks.

2. Juhatuse koosolekute ajad
Juhatuse leppis kokku teise poolaasta koosolekute ajad, milleks on: 
- 15. september kell 14.30
- 13. oktoober kell 15.00
- 17. november kell 14.30, ühtlasi on samal päeval ka Liidupäev algusega 16.00
- 15. detsember kell 15.00 

3. Strateegia arutelu
Manuses on strateegia viimane versioon ning juhatus arutas edasisi tegevusi.
Kalev Vapper kommenteeris, et komisjonid peaksid strateegia ette võtma ja tegema 
erinevaid ettepanekud. Samuti esitas ta koosolekul idee, et tegevuskava peaks esitlema 
Liidupäeval.
Sven Nuutmann tõstatas arutelu teemaks eelmise koosolekul paika seatud plaani, et tuua
välisriikidest sisse nii sisendit kui ka kogemust. Peale arutelu lõppu lubasid Kalev Vapper, 
Marti Hääl ning Sven Nuutmann otsida kontakte, et saada välisriikidest sisendit.  

4. Narva-Jõesuu Jahtklubi liikmeks astumise avaldus
Manuses on Narva-Jõesuu Jahtklubi liikmeks astumise avaldus koos lisadega.
Koosolekust osavõtjad arutasid selle üle, kas võtta Narva-Jõesuu Jahtklubi Eesti 
Jahtklubide Liidu liikmeks. Arutelule järgnes otsus, mille tulemusena võeti Narva-Jõesuu 
Jahtklubi EJLi liikmeks. 

5. Eesti Paralümpiakomitee valimised
Eesti Paraolümpiakomitee valimistel esindab Eesti Jahtklubide Liitu Ott Kallas. 
Eesti Paralümpiakomitee peasekretär Signe Falkenbergilt saabus ülevaade EPK juhatuse 
valimistele esitatud kandidaatide kohta.
EPK üldkoosolek ja juhatuse valimised toimuvad neljapäeval, 17. juunil 2021 algusega 
kell 10:00 Hestia Hotel Europa konverentsisaalis Lääne-Euroopa aadressil Paadi 5, 
Tallinn.

6. Osalemine regattide avamistel



Juhatus koostas nimekirja, kus pandi paika kes millisel võistlusel esineb.

7. Atesteeritud võistlusametnike lisatasude kinnitamine
Juhatus kinnitas võistlusametnike lisatasude tabeli.

8. Kalevi Jahtklubi sadamahoone projekti tutvustus
Kalev Vapper tutvustas Kalevi Jahtklubi sadamahoone projekti.

9. Muud küsimused
- Folkboot Eesti meistrivõistlused
Folkboodi klass saatis avalduse Eesti meistrivõistluste pidamise osas
Otsus: Folkbootide osas Muhu Väin jääb Eesti meistrivõistlusteks, teine võistlus on Eesti 
karikavõistlus. 2022 aastal võiks Folkboot pidada Eesti meistrivõistlusi lühiraja formaadis.

- BOW korraldajate ja Soome avamerepurjetamise liidu suhtlus
Sven andis ülevaate Soome ja Eesti suhtlemisest, segadusest BOW korraldamises ja 
suhete parandamisest kahe riigi avamerepurjetamise osas. 

Kalev Vapper
Eesti Jahtklubide Liidu president


