MTÜ Eesti Purjelaualiit
21.04.2009
Teistkordse üldkoosoleku protokoll
Korduv üldkoosolek toimus 21.04.2009 Merivälja tee 1, Pirita surfiklubis.
Kohal: 10 EPL liiget, koosolek oli põhikirjast tulenevalt otsustusvõimeline. Kohal
viibinud Purjelaualiidu liikmete nimekiri ja allkirjad lisatud käesolevale protokollile.
Korduv üldkoosolek kutsuti kokku, kuna korralisel üldkoosolekul 04.04.2009 oli kohal
või volitusega esindatud 36 Purjelaualiidu liiget tolleks hetkeks liikmeõigused uuendanud
119-st, mistõttu koosolek ei olnud põhikirjast tulenevalt otsustusvõimeline.
Koosoleku juhatajaks valiti Erno Kaasik ja protokollijaks Jaano-Martin Ots.
Päevakord:
1. 2008 majandusaasta aruande, tegevusaruande ja revidendi aruande läbi vaatamine
ja kinnitamine
2. Juhatuse ettekanne EPL arengukava ja strateegia koostamisest
3. EPL arengukava ja strateegia kinnitamine
4. 2009 tegevusplaani ja võistluskalendri tutvustamine
5. Revidendi valimine 2009. aastaks
Arutelu käik ja otsused.
Protokollija J.M.Ots tutvustas 04.04.2009 toimunud informatiivse koosoleku protokolli
ning andis ülevaate korralisel üldkoosolekul toimunud aruteludest.
Koosoleku juhataja E.Kaasik vastas liikmete küsimustele purjelaualiidu arengukava ja
strateegia osas.
04.04.2009 toimunud informatiivse üldkoosoleku protokoll
Erno Kaasik andis suure aplausi saatel Aivar Kajakale üle tänuavalduse, misjärel Aivar
lahkus kohtunike koolitusele.
Erno Kaasik tegi ettepaneku päevakorra täiendamise kohta: Lisada päevakorda viimase
punktina juhatuse koosseisu muutmine. Otsus võeti vastu ühehäälselt, vastu ja
erapooletuid ei olnud.
Erno Kaasiku ettekanne: 2008. aasta tegevusaruanne.
Tegevusaruanne lisatud käesolevale protokollile ppt-failina.
Kokkuvõtteks kutsus Erno Kaasik üles kaasama Purjelaualiidule rohkem uusi liikmeid.
Revident Karin Lauriku hinnangul oli majandusaasta aruanne koostatud korrektselt ning
kajastas majandustegevust õigesti ja õiglaselt ning kõrvalekaldeid ei tuvastatud.
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2008 aruannete kinnitamine
Erno Kaasik pani tegevusaruande hääletamisele. Otsus: Kinnitada. Poolt kõik osalenud,
vastu ja erapooletuid ei olnud.
Erno Kaasik pani majandusaruande hääletamisele. Otsus: Kinnitada. Poolt kõik osalenud,
vastu ja erapooletuid ei olnud.
Erno Kaasik pani revidendi aruande hääletamisele. Otsus: Kinnitada. Poolt kõik
osalenud, vastu ja erapooletuid ei olnud.
2009 tegevusplaan – strateegiline arengukava 2009-2012
Klasside juhid.
- Jaan Alver: kogemusi on, tahaks jagada ja üle anda, arvan, et on õige aeg. Usun,
et praegune juhatuse koosseis suudab tulemusi toota. Loodame, et 4 aasta pärast
saab Kaijo kunagine tulemus löödud
- Jaanus Ree: eesmärk on inimesi Formula klassi juurde saada, pakkuda neile
mugavamaid treeningvõimalusi ja paremaid tulemusi.
- Ain Härmson: laine ja vabastiil on olnud hingelähedased purjelauategevuse
algusest alates, olen üritanud omalt poolt hoida pildis, aga ka videos ja fotos, kui
atraktiivset ala. Tuleviku teeb positiivseks, et juuniore on palju ja nad tõestavad
ennast väga hästi. Koondis on olemas, leiti neile korralik toetaja ja tehti korralik
võistluskava. Poiste areng on olnud plahvatuslik. Eeliseks naabrite ees on
superkohad ja inimesed, kes ise tahavad seda ala teha. Tahaks juba aasta pärast
näidata, et oleme ka Euroopas jala ukse vahele saanud. Poistel on ees reis, millest
me kõik unistasime: 4-5 euroopa tasemel võistlust, saavad reisida, võistelda ja
kogemusi omandada.
- Andres Kask: püüame teha GPS-võistluse, mis kestab selle kuu keskelt hooaja
lõpuni. Piisava huvi korral ehk teeme ka sügisel ühe spiidivõistluse.
- Teet Vähesoo ja Andres Valkna ei saanud koosolekul osaleda, nende
tegevusplaanid esitatakse hiljem internetis.
2009 kalendri tutvustamine: avalikustatud kodulehel purjelaualiit.ee. Oleme üritanud
koostada nii, et tekiks võimalikult vähe konflikte, vältida kattuvusi võistluste osas, kus
osalevad meie esisõitjad.
Bacardi Fun – formaadi muudatus: rada 8-kujuline külgtuulerada.
Kinnitamised:
2008. majandusaruande, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine: Otsus:
kinnitada, poolt 10, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Arengukava ja strateegia kinnitamine: Otsus: kinnitada, poolt 10, vastu ja erapooletuid ei
olnud.
Revidendi valimine 2009. aastaks:
Ettepanek valida revidendiks Karin Laurik: Otsus: valida, poolt 10, vastu ja erapooletuid
ei olnud.
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Juhatuse koosseisu muutmine.
Erno Kaasik: seoses strateegia koostamisest tuleneva tegevuskava valmimisega ja
ülesannete mahu suurenemisega on nõusoleku asuda peasekretäri kohale andnud Jaano
Martin Ots
Ettepanek kutsuda juhatusest tagasi Jaano Martin Ots ja valida juhatuse uueks liikmeks
Kristjan Rotenberg.
Kristjan Rotenberg: eelmisel aastal tuli üldkoosolekul esile küsimus strateegia
koostamisest ja nõustusin vabatahtlikuna. EPL on suhteliselt noor organisatsioon, arenev.
Erinevates arenguetappides vaja erinevaid lähenemisi. Seni on oldud noore kultuuriga,
elatud on hooaeg korraga (mis on ka väga OK lähenemine), aga tahaks juurde tuua
küpsemat vaadet: vaadata tagasi, analüüsida möödunud tegevusi ja planeerida ka
pikemalt ette: 4 - 5 hooaega. Eesmärk oleks formaalset juhtimist arendada, tuua
mitteformaalne tegevus selgemini mõistetavatesse ja jälgitavatesse raamidesse.
Jaano Martin Ots: eesmärk on suurem süsteemsus organisatsiooni abikõlblikumaks
muutmiseks.
Erno Kaasik pani Jaano-Martin Otsa juhatusest tagasi kutsumise hääletusele: Otsuse poolt
9 häält, vastu 0 ja erapooletuid 0, (Ots teda ennast puudutavas küsimuses ei hääletanud).
Erno Kaasik pani Kristjan Rotenbergi juhatusse valimise hääletusele: Otsuse poolt 9
häält, vastu 0 ja erapooletuid 0 (Rotenberg teda ennast puudutavas küsimuses ei
hääletanud).
Koosoleku ametlik osa lõppes kell 17.59.
Protokolli koostas:
Jaano Martin Ots
Allkirjad:
Erno Kaasik
Juhatuse esimees

Protokoll 20090421.doc

Toomas Jürjo
Juhatuse liiige

3

Jaano Martin Ots
Protokollija

Väljaspool koosoleku ametlikku osa llisas Erno Kaasik IWA ja Jahtklubide liidu
ettepaneku purjelaua ja lohesurfi koostöö tihendamiseks ka Eestis. Rahvusvaheliselt on
Lohesurfi liit IWA all.
Ühiseid huvisid, ühiseid eesmärke on palju. 2009 oleme alustanud lohelauasõitjate
organisatsioonide esindajatega konsultatsioone ühiste huvide määratlemiseks ja
koostöövõimaluste välja selgitamiseks.
Jaano-Martin Ots selgitas, et 2008. aasta tegevusaruanne ei kajasta käesoleva, 2009 aasta
tegevusi, milleks on muuhulgas:
- Osalemine spordimessil SportAct
- Pöördumine poliitikute ja erakondade poole randadesse pääsu küsimustega
- Jutuvõistluse käivitamine
- Loheliiduga alustatud konsultatsioonid
- Esseekonkurss koostöös juuratudengitega
- Uus koduleht Penny ja Tige – info lisamine lihtne ja kiire
Koosolek lõppes 18.10
Protokolli koostas:
Jaano Martin Ots
Allkirjad:
Erno Kaasik
Juhatuse esimees
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