
 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 
MTÜ Eesti Purjelaualiit korraline üldkoosolek (teistkordne) 
06.05.2012, Tallinnas, Pirita Surfiklubis kl 11.00 
 
MTÜ Eesti Purjelaualiit korralisele üldkoosolekule, mis toimus 21.04.2012, saabus 
kohale või oli volitatud esindaja kaudu esindatud 48 MTÜ liiget. MTÜ juhatusest oli kohal 6 
liiget. Seisuga 21.04.2012 oli 2012aasta liikmemaksu tasunud 124 liiget, kokku on MTÜ-s 
liikmeid 290, seega puudus koosoleku pidamiseks vajalik kvoorum ning juhatusele tehti 
ülesandeks kutsuda vastavalt MTÜ põhikirjale 3 nädala jooksul kokku sama päevakorraga 
teistkordne üldkoosolek. Kohalolijad otsustasid pidada koosoleku informatiivsena ning 
kujundada kohale saabunud MTÜ liikmete seisukohad päevakorras mainitud küsimustes. 
 
Juhatus kutsus teistkordse üldkoosoleku kokku 06.05.2012, sama päevakorraga kutse 
MTÜ liikmetele saadeti 27.04.2012. Koosolekul oli kohal 11 MTÜ Eesti Purjelaualiit 
Liiget. Juhatust esindas 6 liiget. Tulenevalt põhikirjast on teistkordne üldkoosolek 
otsustusvõimeline sõltumata kohale tulnud liikmete arvust. 06.05.2012 koosolek oli seega 
otsustusvõimeline, mõlemal koosolekul osalenud liikmete nimekirjad ja allkirjad on lisatud 
käesolevale protokollile. 
 
Päevakorras: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
2. Juhatuse ettekanne EPL 2011 aasta tegevustest. 
3. 2011 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine. 
4. Juhatuse liikmete valimine uueks ametiajaks. 
5. Revidendi valimine 2012. aastaks. 
6. EPL 2012 aasta tegevusplaani ja võistluskalendri tutvustamine. 

 
1. Koosoleku juhatajaks valiti Andres Valkna, protokollijaks Tõnis Kask. Poolt hääletasid 11, 
vastu 0 ja erapooletuid 0. 
 
2. MTÜ juhatuse ettekande 2011 aasta tegevustest ning ülevaate majandusaasta 
aruandest esitas koosoleku juhataja. Majandusaasta aruanne, mis sisaldab raamatupidamise 
finantsaruandeid ning juhatuse tegevusaruannet, on koostatud, juhatuse liikmete poolt alla 
kirjutatud ning kättesaadav digitaalsel kujul. Pärast ametlikku kinnitamist üldkoosolekul 
lisatakse see koosoleku protokollile. 
 
Aastaaruanne on siin. 
 
Koosoleku juhataja luges ette revidendi aruande Karin Laurik’ult: 
Eesti Purjelaualiidu raamatupidamisdokumentatsioonis teostati revisjon 19.04.2012. Revisjoni 
käigus ei tuvastatud eksimusi, tahtlikke rikkumisi ega ebatäpsusi. Majandusaasta aruanne on 

http://purjelaualiit.ee/koosolekud/2012%20EPL%20aastaaruanne.ppt


 

revisjoni hinnangul koostatud õigesti ja õiglaselt ning kajastab majandustehinguid vastavalt 
kehtestatud seadusandlusele.  
 
 
3. MTÜ 2011. aasta aruannete kinnitamine.  
 
Koosoleku juhataja: Kas keegi soovib vaidlustada või ei ole nõus esitatud aruannetega? Kes on 
aruannete kinnitamise poolt? 
Poolt hääletasid 7, vastu 0 ja erapooletuid 0. MTÜ Eesti Purjelaualiit 2011.a majandusaasta 
aruanne ja revidendi otsus on kinnitatud.  
 
4. MTÜ juhatuse liikmete valimine. 
Juhatuse liikmete valimine on korraline, mis toimub kaheaastase tsükli kaupa. Praeguses 
juhatuses olid Erno Kaasik, Alar Vettik, Ain Härmson, Kristjan Rotenberg, Peeter Rebane, Tõnis 
Kask, Raoul Burrman, Andres Valkna, Rauni Tillisoo ja Toomas Jürjo. Sellest nimekirjast on 
loobumisavalduse esitanud Rauni Tillisoo ja Toomas Jürjo. Vastavalt viimastele peetud juhatuse 
koosolekutele on juhatus pannud välja omapoolse ettepaneku milline võiks juhatus välja näha 
järgnevad 2 aastat. Ja see on: Erno Kaasik, Alar Vettik, Ain Härmson, Kristjan Rotenberg, Peeter 
Rebane, Tõnis Kask, Raoul Burmann, Andres Valkna, Marek Laasik, Margo Vesselov ja Heiko 
Viilop. 
Kas keegi soovib esitada mingi uue täisnimekirja?  
Kas keegi soovib esitada mingi uue lisakandidaadi? 
Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada uue juhatuse eest täisnimekirjaga. Selle poolt oli 
7, erapooletud 0, vastu 0. 
Selle otsusega on määratud uuteks juhatuse liikmeteks Erno Kaasik, Alar Vettik, Ain Härmson, 
Kristjan Rotenberg, Peeter Rebane, Tõnis Kask, Raoul Burmann, Andres Valkna, Marek Laasik, 
Margo Vesselov ja Heiko Viilop. 
 
5. 2012. aasta revidendiks kandideerimiseks oli nõusoleku andnud Karin Laurik, 
koosoleku juhataja pani tema kandidatuuri hääletusele. Teisi ettepanekuid ei olnud. Poolt 7, 
erapooletuid 0, vastu 0. Järgmise perioodi revidendiks on valitud Karin Laurik. 
 
6. 2012. aasta võistluste- ja tegevuste kalender ning Purjelaualiidu tegevuskava. 
Kalender: 
Hooaja avab igaastane üldkoosolek. Kiirusekunn algas juba aprilli lõpus mis kestab hooaja 
lõpuni. 12 mai on surfilaat ja hooaja avapidu. Siis hakkab tõsisem võistlushooaeg 25 mail 
Roomassaares Techno ja RS:X võistlustega. Juuni alguses on Bacardi Fun, Eesti Meistrivõistlused 
slaalomis. 16.-17.juuni toimub Eesti Meistrivõistluste etapp/Saare Kapp formula klassile mis on 
seekord rankingu tasemega 3. Täiesti uus võistlus Eestis on 28.juuni-1.juuli traditsoonilise 
Neilpryde Cup raames ka esmakordselt Euro Cup formula klassis ja Baltic Cup toimub 
esmakordselt kõikvõimalikes rajasõidu klassides, sealhulgas formula, RS:X, techno, raceboard, 
kite race. See on esimene purjelaua regatta kus on joonel ka lohetajad. Kuna võistlus on 
rankingu 2 tasemega, siis on kohal ka välisvõistlejad. Seega on meil Eestis sel hooajal kaks 



 

rankingu tasemega võistlust. Järgneb RS:X noorte EM mis toimub Pirita ranna akvatooriumis. 
Terve juulikuu jooksul toimub Ühepäeva Kiirussõit tõonäoliselt kahepäevase etteteatamisega. 
Juuli - august toimub Lainesõidu B-liiga mis seekord on Hiiumaal. 11.-15.juuli on Surfilaager 
millesse suhtuge palun sõbralikult. EPL-i areng sõltub sellest suht palju. 21.juuli on Tondisaare 
Maraton mis on selline fun võistlus. 25.juuli algab Pärnus suur purjeregatt mille raames on ka 
RS:X võistlus. Juuli lõpus toimub Bacardi Fun sarja 2 etapp Saadjärvel. Augusti alguses on esialgu 
kahepäevasena planeeritud Aegna Maraton mis toimub festivali formaadis. Nädal hiljem on 
Hiiusurfi laager mille raames toimub Bacardi Fun 3 etapp. Edasi toimub Peipsi purjelauaregatt ja 
augusti lõpp septembri alguses on olümpiaklasside karikavõistluste 2 etapp Lohusalus. 
Septembris on Bacardi Fun 4 etapp Saaremaal, formula 2. etapp, Tallinna Nädal 
olümpiaklassidele ja slaalomi 2. etapp septembri lõpus.  
 
Arendustegevus: 
Väga põhjalik analüüs on tegemata aga mõned märksõnad arendustegevusest on kirja pandud. 
Klubilise liikmelisuse propageerimine, tasakaalu saavutamine spordi- ja harrastustegevuse 
toetustes, surfirandade problemaatikaga tegelemise jätkamine, uute alustajate kaasamine 
harrastustegevusse, alustajatele suunatus õppelaagrite arendamine, näiteks fan sarjas uus 
võistlusgrupp, raceboardi EMV uuesti käivitamine, kalendriväliste kohalike võistluste 
soodustamine, tegevjuhtimise tõhustamine, plaan on rohkem kulutada peasekretärile ja leida 
inimene kes tegeleks kommunikatsiooni juhtimisega. Surfilaagri kvaliteedi tõstmine, eesmärk 
tõsta mainet ja reputatsiooni. “no alko”- alkoholi müügi selge reguleerimine surfilaagris, laagrist 
saadava tulu suurendamine, ning loomulikult töö olemasolevate ja uute sponsoritega. 
 
Purjelaualiit tänab oma koostööpartnereid ja toetajaid. Bacardi ja Battery on meil 
reklaamilepingulised partnerid. Ja samuti täname eraisikust koostööpartnereid Heiko Viilop, 
Margo Vesselov, Liis Härmson, Erki Vabamets ja Taavi Tiirik jt kes on pakkunud Liidule oma 
vabatahtlikku abi. 
 
 
Protokollis: Tõnis Kask 


