26.07.2011
EPL’i avatud koosolek toimus Pirita surfiklubis.
Juhatuse liikmetest kohal: Erno Kaasik, Ain Härmson, Kristjan Rotenberg, Andres Valkna, Raoul Burmann,
Rauni Tillisoo, Tõnis Kask. Lõpupoole liitus Alar Vettik.
EPL-i liikmeid kohal umbes kümmekond.
Päevakorras:
1) Ülevaade 2011 aasta jooksul toimunust.
Arutelu käigus andis juhatus lühikese ülevaate oma tegemistest, mis liikmetele väga välja ei paista.
Teame, et suur osa juhatusest on vahetunud. Seega tuleb arvestada mingi perioodiga, kus juhatusel
tuleb teineteist tundma õppida. On ju igaühel meist siiski erinev arusaam, käekiri ja töömeetod. Palju on
olnud erimeelsusi ja seetõttu pole otsuseid, mis EPL-is midagi põhimõttelist muudaks langetatud. Kuna
eelarves puudub kate uuteks projektideks, siis on hetkel arengutegevus peatunud. Hoiame töös
organisatsiooni hädavajalikud funktsioonid. Tundub, et see on ka õnnestunud. Kohal viibinud EPL’i
liikmete hinnang tehtud tööle oli igatahes positiivne.
2) Võistluste kalendriga seotud küsimused.
Täna on probleemid võistluste korraldajate leidmisega. Kalendris on hetkel kaks võistlust, kus puudub
konkreetne korraldaja.
10 - 11 sept. Formula Eesti MV 2. etapp A ja B liiga Formula
17 - 19 sept. Slaalomi Eesti MV 2. etapp Slaalom
Toetajaid ei ole. Uute aktivistide ja huvigruppide leidmisega on raskusi. Üldine arusaam on selline, et
initsiatiiv peaks tulema siiski erinevatelt surfiklubidelt või huvigruppidelt. Nenede hulk eestis on
tegelikult päris suur. Tuleb klubidega suhelda.
3) EPL liikmete ootused ja probleemid, mis vajavad tähelepanu.
Liikmete seas kerkis küsimus, kas EPL võiks olla meie noortele surfaritele manageriks. Kogu maailmas
surfarid üldjuhul manageerivad siiski ise oma tegemisi. Sama peaks kehtima meie noorte spetside puhul.
Seega EPL küll otseselt manageriks hakkamist võimalikuna ei näe, aga kindlasti püüab hädasolijaid
vajadusel ja võimalusel case by case, selles aidata. Lisaks on ju endiselt võimalik kasutada EPL’i nime
enda müümisel sponsorile. St, et tehing võib käia vajadusel läbi EPL’i.
Jätkuvalt soovib EPL olla üks parimate sportlaste toetajatest. Toetuse saamiseks tuleb saata lihtkirjalik
avaldus aadressile info@purjelaualiit.ee Meil on olemas sportlaste toetuste jagamise põhimõtted.
Leiame koha ja avaldame need tutvumiseks meie kodulehel. Siinkohal meeldetuletus toetuse saajatele.
Mõistlik oleks EPL’i logo eksponeerida oma isiklike sponsorite hulgas.
Arutusel oli veel tiimiarvestuse punktide saajate hulk. Eestis toimuva NeilPryde Baltic Cupi etapi lisamine
eesti MV üheks etapiks. Pakuti erinevaid mahaviskamiste süsteeme eesti rankingu koostamisel ja tuli
tore ettepanek vahetada EPL-I lipp veidi värskema vastu. Siin konkreetseid vastuseid ja lahendusi ei
leitud. Lipu probleemi püüame lähiajal lahendada.
Protokollis Tõnis Kask

