Eesti Purjelaualiidu juhatuse koosoleku protokoll
Pirita Surfiklubis 19.04.2011 kl 18.00
Erno Kaasik, Henri Kaar, Rauni Tillisoo, Andres Valkna (lahkus enne koosoleku lõppu),
Raoul Burmann, Tõnis Kask, Kristjan Rotenberg, Ain Härmson.
Puudumisest tööalaste põhjuste tõttu olid teatanud Toomas Jürjo ja Alar Vettik
Protokollis: Jaano Martin Ots
Arutelu käik
1. Isiklike süüdistuste ja konfliktide arutelu.
Arutelu käik ja seisukohad ühe asjaosalise nõudmisel protokollist eemaldatud, nendega
saavad tutvuda vaidlusega seotud isikud.
2. Svertlaua klass
Tõnis Kask: Olukord Raceboardiga on samuti väga segane, miks 2010 RB võistlus
korraldati Saadjärvel, kus ei ole üldse RB sõitjaid?
Erno Kaasik Mõni aasta tagasi otsustasime, et vaikse tuule purjelauda peaks rohkem
edendama (elus hoidma) ja lisaks vähestele vanadele Raceboardi sõitjatele propageerima
ka uute svertlaudadega (lisaks klassidele T293 ja RS:X) sõitmist. Saarjärvel korraldati
etapp seepärast, et seal on olemas initsiatiiv, sõitjad ja võimalused.
Kristjan Rotenberg: vaikse tuule sõit peaks olema maraton ja saartematk. Nii nagu praegu
on, on OK.
OTSUST ei tehtud.
3. Bacardi Fun võistlussarja muudatusettepanekud
Andres Valkna:
- mahaviskamisi võiks rohkem olla, et ühelt etapilt puudumine ei killiks osalejal
kogu sarja tulemust ära
- punktiarvestus võiks olla tavalisega võrreldes tagurpidi
- Aegna Maraton võiks jääda Bacardi arvestusest välja
- Koha valik võiks olla paindlikum, vastavalt tuuleoludele
- tuulemiinimumist kinni pidamist tuleks rohkem kontrollida (2010 Pirita ja
Saaremaa probleemid).
Erno Kaasik:
- probleemid on korraldajatega, kuna korraldajad teevad, mis ise tahavad ja ei allu
sarja juhendile ja kvaliteedinõuetele.
/järgnes pikk diskussioon, kas Aegna Maraton peaks olema Bacardi Fun sarja etapp või
mitte, hääletamist ei toimunud /
OTSUS: Aegna on eraldi võistlus, Bacardi Fun etapp korraldatakse Surfilaagris, vaja
leida korraldaja.
Punktisüsteemi ja mahaviskamiste osas otsust ei tehtud.
4. Kalender 2011:
Tõnis Kask:
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- miks kalender on nii kaua avalikustamata, inimesed ei saa oma plaane teha.
Erno Kaasik selgitas seniseid kalendri koostamise ja avaldamise põhimõtteid
(rahvusvaheliste ja EJL võistluskalendrite kinnitamise ootamine, et olulised võistlused ei
kattuks). Kaasik kirjeldas ka probleeme, mis on kaasnenud kinnitamata kalendri
avaldamise ja hilisema muutmisega.
OTSUS: Kalender 2011 kohe avalikustada. 2012 alates hakata kalendrit avaldama selles
järjekorras, mis üritused kindlalt paika saavad.
5. Purjelaualiidu liikmete parem informeerimine, mis tegelikult toimub
Tõnis Kask ja Andres Valkna juhtisid tähelepanu, et EPL-i liikmed ei tea, millega juhatus
ja liit tegelevad.
Jaano Martin Ots: info juhatuse koosolekute toimumise kohta on olnud kogu aeg EPL-i
veebis avalik ja juhatuse koosolekutel osalemine ei ole kellelgi keelatud.
OTSUS. Juhatuse koosolekute toimumise kohta info välja kodulehele ja kutse kõigile
EPL-i liikmetele osalemiseks.
Järgmine juhatuse koosolek kutsuda kokku 26.04 kl 17.30 Pirita Surfiklubis (päevakord
jäi täpsustamata)
Korduv üldkoosolek kutsuda kokku 05.05. kell 17.30 Pirita Surfiklubis, väljastada kutsed
kõigile liikmetele.

6. Purjelaualiidu liikmelisuse ja liikmemaksude küsimus.
Jaano Martin Ots tutvustas liidu põhikirja vastavaid punkte ja juhatuse poolt kehtestatud
korda, mille järgi seni liikmemaksude kogumine ning purjenumbrite väljastamine ning
ära võtmine on toimunud.
Tõnis Kask: äkki võtaks mitte maksnud liikmetel ära ka üldkoosolekul hääletamise
õigus? Jaano Martin Ots vastas, et kuigi põhikirja järgi on seda keeruline korrektselt
vormistada, on juhatuse vastav kord olemas ning liikmed informeeritakse enne
üldkoosolekut sellest, et jooksva aasta liikmemaksu mitte maksnud liikmetel
üldkoosolekul hääleõigust ei ole.
Andres Valkna: äkki teha lisaks liikmemaksule purjenumbri eest registritasu?
Kristjan Rotenberg: Kas oleks lahendus hakata 3 aasta mittemaksmisega liikmeid
juhatuse otsusel välja viskama?
/järgnes aruelu, mille käigus pakuti välja ideedena liikmemaksu e-arvete juurutamine,
liikmete parem teavitamine liikmemaksu maksmise vajadusest, liikmemaksuvõlglaste
nimede avaldamine veebis ja surfichatis, purjenumbrite vabaks andmine ja vabade
numbrite avalikustamine, kui liikmemaks ei ole laekunud, liikmemaksuvõlglastele
helistamine, kontaktandmete uuendamise kohustuslikuks muutmine, liidust välja
astumise lihtsamaks muutmine neile, kes liikmemaksu maksta ei soovi,
ihaldusväärsematele numbritele oksjoni korraldamine, nagu EST-0 ja muud ilusad
kombinatsioonid/
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Henri Kaar juhtis tähelepanu, et liikmemaksu võlgnevusest ei ole korrektne rääkida, kui
liikmemaksuvõlgasid ei ole raamatupidamises kajastatud – seda saaks aga teha siis, kui
liikmemaksu kohta väljastataks arved, mida Purjelaualiit aga ei tee – väljastatakse
liikmemaksu teatised ning raamatupidamises kajastatakse need siis, kui liikmemaks
laekub. Seni saab rääkida liikmelisusest ja selle mitte kehtimisest, kui liikmemaksu pole
makstud.
Arutati ka auliikmete küsimust.
Auliikme staatus tähendab, et number on eluaegne ning ka liikmemaksu ei nõuta. Seni on
juhatuse otsusel nimetatud auliikmeks teenete eest surfi arendamisel Paap Kõlar.
Arutati ettepanekut nimetada auliikmeks ka Kaijo Kuusing, kuid otsust ei tehtud.
OTSUS: kehtestada uus liikmemaksude ja purjenumbrite registreerimise kord järgnevalt:
- 15. maiks tuleb maksta ära jooksva aasta liikmemaks (täiskasvanutel 20 €,
noorliikmetel 10 €), liikmemaksu mitte tasumisel arvatakse inimene
liikmeskonnast välja ja tema käsutuses olnud purjenumber antakse järgmise aasta
alguseks vabaks uutele taotlejatele.
- Pärast 15. maid liikmestaatuse uuendamiseks tuleb uuesti tasuda ka sisseastumise
maks 30 €.
- Jooksva aasta liikmemaksu mitte maksnud liikmete purjenumbrid tähistatakse
registris punasega ning lisatakse selgitus– number vabaneb järgmisel aastal
- Peasekretärile tehti ülesandeks saata täiendav teavitus liikmetele, kel liikmemaks
tasumata - 1. mail ja 15 mail.
Oma kontaktandmete värskendamine Purjelaualiidu andmebaasis on iga liikme enda
kohustus ning liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmisel pole liikmemaksu teatise mitte
kätte saamine piisav põhjendus.
- Juhatuse liikmed vaatavad üle liikmete registri ning saadavad peasekretärile
täpsustusi nende liikmete kontaktandmete kohta, mida registris ei ole.

7. Purjelaualiidu koduleht.
Tõnis Kask:
- kodulehe kujundus tuleb selgemaks muuta, „bold” ära võtta, samuti liigne info
uudispostituste juurest - näidised toodetud.
- esilehele tuleb lisada Pärnu Surfiklubi RSS-feedi link sõltumata sellest, et see ei
tööta. Pärnu SK leht on loetav leht ja ehk siis ongi neil suurem motivatsioon RSS
korda teha.
- Kas ei saaks kalendreid avaldada sellisel kujul, et nad avaneks kohe kalendritena,
mitte linkidena.
Kristjan Rotenberg:
- Kodulehele peaks lisama kõikide purjelauaõpet pakkuvate koolide infod.
Jaano Martin Ots:
- veebi kujundus ja ülesehitus on seni tehtud ühiskondlikus korras, seega ei ole
olnud võimalik ka väga suuri nõudmisi esitada ega arendusi tellida.
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OTSUS: Tõnis Kase poolt toodud uus kujundusnäidis edastada kodulehte seni hallanud
inimestele muudatuste sisse viimiseks, Pärnu SK link lisada surfiblogide uuenduste
nimekirja.
Järgnes informatsioon ja arutelu Purjelauakooli kohta
Tõnis Kask: mingit infot ju ei ole, et mis toimub ja mis plaanid on. Info kooli tegevuse ja
plaanide kohta tuleb kohe avaldada, et lapsevanemad teaksid, millega tegelema
hakatakse.
Raoul Burman:
- lastel peaks olema valik pärast svertlauda – Formula või slaalom
Kristjan Rotenberg:
- MTÜ HEP jur isiku nimevahetus tuleb kiiresti töösse panna, olen nõus alla
kirjutama, kui keegi dokumendid ette valmistab.
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