MTÜ Eesti Purjelaualiit
Protokoll 10.04.2010
Koosoleku algus: 12.15, asukoht Pirita Surfilubi. Kohaletulnutele jagati trükivärsked
aastaraamatud SURF 2010 hooaja kalendriga.
Juhatuse liikmeid kohal: Ain Härmson, Toomas Jürjo, Erno Kaasik, Rain Rebane,
Kristjan Rotenberg, Alar Vettik.
EPL liikmeid kohal: 50, volituse alusel esindatud liikmeid: 2, kokku esindatud 52
Purjelaualiidu liiget.
Kokku seisuga 10.04.2010 tasunud liikmemaksu 153 EPL liiget, vajalikku kvoorumit
kohal ei olnud.
Koosoleku juhatajaks valiti Erno Kaasik ja protokollijaks Jaano-Martin Ots. Otsuse
poolt 52 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud. Erno Kaasik tõdes, et kuna osalejate
ebapiisava arvu tõttu ei ole vajalikku kvoorumit, on koosolek informatiivne ning
põhikirjast tulenevalt peab 3 nädala jooksul toimuma täpselt sama päevakorraga
korduskoosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata sellel osalevate liikmete arvust.
Otsustati jätta korduskoosoleku kokku kutsumine juhatuse ülesandeks (juhatus valis
korduskoosoleku toimumise ajaks 29.04.2010 kl 17.00 Pirita Surfiklubis).
Eelnevalt saadetud koosolekukutse järgi olid koosoleku päevakorras järgmised
punktid:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. Juhatuse ettekanne EPL 2009 aasta tegevustest.
3. 2009 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
4. Juhatuse liikmete valimine uueks ametiajaks.
5. Revidendi valimine 2010. aastaks.
6. EPL 2010 aasta tegevusplaani ja võistluskalendri tutvustamine.
Teisi ettepanekuid ei esitatud ning koosoleku juhataja alustas koosoleku läbiviimist
varem välja kuulutatud päevakorra alusel.
2. Juhatuse esimehe Erno Kaasiku ettekanne: 2009. aasta tegevusaruanne.
EPL 2009 aasta tegevusaruanne lisatakse käesolevale protokollile, majandusaasta
aruanne on tulenevalt muudatustest äriregistris vaja juhatuse liikmete poolt allkirjastada
digitaalselt ning on pärast seda saadaval ka digitaalsel kujul ettevotjaportaal.ee kaudu.
Kokkuvõtteks kutsus Erno Kaasik EPL-i liikmeid üles kaasama Purjelaualiidule rohkem
uusi liikmeid ning parandama olemasolevate liikmete liikmemaksu laekumist.
Revident Karin Lauriku hinnangul oli majandusaasta aruanne koostatud korrektselt ning
kajastas majandustegevust õigesti ja õiglaselt ning kõrvalekaldeid ei tuvastatud.
3. 2009. aasta aruannete kinnitamine
Erno Kaasi pani tegevusaruande hääletamisele. Otsuse poolt 52 häält, vastu ja
erapooletuid ei olnud.
Erno Kaasi pani majandusaruande hääletamisele. Otsuse poolt 52 häält, vastu ja
erapooletuid ei olnud.
Erno Kaasi pani revidendi aruande hääletamisele. Otsuse poolt 52 häält, vastu ja
erapooletuid ei olnud.
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4. Juhatuse valimine ametiajaks 2010-2012
Erno kaasik tegi ettepaneku valida juhatus koosseisus: Erno Kaasik, Andrus Poksi, Alar
Vettik, Ain Härmson, Toomas Jürjo, Rain Rebane, Kristjan Rotenberg, kes olid kõik ka
eelnevalt andnud nõusoleku jätkata juhatuse koosseisus. Teisi ettepanekuid ei esitatud
ning juhatuse koosseis pandi tervikuna hääletamisele. Poolt 49, vastu 0, erapooletuid 3.
Kalev Allikveer palus protokollida märkuse: jää- ja lumesurfi osas ei ole rahul klassi
juhtimisel tehtud tööga. Raoul Burman tegi ettepaneku kaasata Kalev Allikveer jääsurfi
klassi tegevuse juhtimisse.
Otsustati teha juhatusele ülesandeks alustada Kaleviga läbirääkimisi jääsurfi tegevuste
paremaks korraldamiseks hooajal 2010/2011.
5. Revidendiks tehti ettepanek valida Karin Laurik. Ettepaneku poolt 52 liiget.
6. 2010. aasta tegevusplaani arutelu ja võistluskalendri kinnitamine.
Juhatuse esimees Erno Kaasik tutvustas EPL 2010 aasta tegevusplaani fookusvaldkondi
ning sündmuste kalendri projekti.
Fookusvaldkondadeks ja konkreetseteks ülesanneteks on arengukavast tulenevalt:
• Võistlussport
o Tegevuse jätkamine klassipõhiselt
o Noorte treeninglaager Roostal
o Sooduspaketid varustuse ostmisel koolidele
o Rahvusvaheline võistlus Tallinna 2010/2011
• Harrastustegevus
o B-liiga tegevuse taaskäivitamine
o Koolituste- õppevõimaluste lisamine,
o Surfilaagri programmi täiendamine,
o Tuulikutevaba Ristna
o Püünsi tuulemõõtja paigaldamine
o Tiimiarvestuse taastamine
• Organisatsiooni arendamine
o Klassipõhise tegevuse edasiarendamine
o Juhatuse töö efektiivsuse tõstmine, töögruppide moodustamine
o Peasekretäri töömahu tasakaalustamine
o Vabatahtlike suurem kaasamine ning neile tunnustus- ja
motivatsioonisüsteemide loomine
• Finantsvõimekuse tõstmine
o Ürituste tulususe tõstmine (Aegna Maraton, Surfilaager)
o Liikmemaksude laekumise parandamine (nimekirjas 465 isikut, 2009
maksis 217)
o Mõjukate toetajate leidmine ja kaasamine
o Taotlused ja koostööprojektid (EU fondid, Tallinn 2011, PRIA)
Eesti Purjelaua klasside juhtidena tegutsevad 2010:
o RS:X, T293, Raceboard: Jaak Lukk
o Formula: Jaanus Ree
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Slaalom: Andres Valkna
Kiirussõit: Andres Kask
Vabastiil, Lainesõit: Ain Härmson
Jääsurf: Toomas Jürjo (kt), koosoleku käigus lisati klassi koordinaatoriks Kalev
Allikveer

Otsustati kinnitada 2010 aasta võistluskalender veebilehel www.purjelaualiit.ee avaldatud
kujul ning tehti juhatusele ülesandeks jätkata 2009. aastal vastu võetud strateegiliste
eesmärkide ellu viimist.
Koosoleku ametliku osa lõpul informeeris Erno Kaasik koosolekut uuendustest ning
muudatustest Purjelaualiidu haldusalasse üle läinud Pirita Surfiklubis ning
Purjelauakoolis ning nende asutuste tulevikuplaane tutvustasid vastavalt juhataja Andrus
Palts ja peatreener Jaak Lukk.
Koosolekul osalenuid ning kõiki teisi kutsuti osalema Pirita Surfiklubi talgupäeval
17.aprillil ning 1. mai üritustel, milleks on:
• Lahtiste uste päev Purjelauakoolis
• Surfilaat
• Hooaja avapidu Surfiklubis
Täpsem info avalikustatakse internetilehel www.purjelaualiit.ee
Koosolek lõppes täiendavate küsimusteta kl 14.10, hakkas puhuma tuul ning
purjelaudurid siirdusid merele.
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