Purjelaualiidu juhatuse koosolek toimus 17.02.2010 Tallinnas,
kohal olid Alar Vettik, Erno Kaasik, Kristjan Rotenberg, Rain Rebane, Toomas Jürjo, Ain
Härmson, Jaano Martin Ots.
Koosoleku kutses välja kuulutatud päevakorras olid järgmised punktid:
- Lühiülevaade tuuleparkide olukorrast: vastu võetud vette ehitamise seadus ja
Purjelaualiidu edasine tegevus Ristna surfikoha kaitsel: Alar Vettik.
- Lühiülevaade koostööprojektist Swedbankiga. Jaano Martin Ots.
- 2009 kokkuvõtted, 2010 tegevusplaan ja eelarve.
- 2010 kalender.
Erakorralisena lisati päevakorda informatsioon Purjelaualiidu ja surfitegevuse kaasamisest
Euroopa Kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi.
Arutelu käik ja otsused.
- Alar Vettik andis ülevaate tuuleparkide ehitamist reguleerivast vette ehitamise seadusest
ning soovitused Purjelaualiidu tegevuskava osas Ristna surfikoha kaitsel.
- Info: Jaano Martin Ots: ülevaade SwedBankiga plaanitavast koostööprojektist: purjelauaja lohesurfi koolitused krediitkaardi preemiapunktide eest.
- Juhatus vaatas läbi peasekretäri koostatud 2009 a tegevusaruande projekti, esialgsed
finantsaruanded ning 2010 eelarve projekti. Otsustati anda aruanded audiitorile
tutvumiseks ning tehti peasekretärile ülesandeks valmistada neist esitlus korralisel
üldkoosolekul ette kandmiseks.
- Purjelaualiidu 2010 a kalendri projekti täiendamine (täpsustada 2010 rahvusvahelised
võistlused, eesti sportlaste plaanid neil osalemiseks ning võimalikud ajad Eesti
tiitlivõistluste korraldamiseks) jäeti ülesandeks Erno Kaasikule ja Jaano Martin Otsale,
hiljemalt viimaseks juhatuse koosolekuks enne üldkoosolekut peab olema ette
valmistatud kinnitamiskõlblik projekt.
- Võistluste üldjuhendid 2010 otsustati anda töösse ning saata juhatuse poolt arutatud
muudatusettepanekud kõigepealt klasside juhtidele seisukohtade kujundamiseks.
- Info: Purjelaualiit alustas Sihtasutusega Kultuuripealinn Tallinn 2011 läbirääkimisi, et
lisada Pirita Surfiklubis toimuvad tegevused ka kultuuripealinna ametlikku programmi.
Leiti, et kultuuripealinna Tallinn 2011 teemaga „Mere ääres räägitud jutud” haakuvad
otseselt Surfilaat, Aegna Maraton ning NP Baltic Cup Tallinna etapp. Lisaks pakub
Purjelaualiit sihtasutusele välja purjelauategevused Tallinna Merepäevadel, purjelauda
tutvustavad koolitused Surfiklubis ning mõningad õhtused temaatilised üritused
Surfiklubis. Vastavate projektide koostamine ja läbirääkimiste jätkamine tehti ülesandeks
peasekretärile.
- Otsustati, et Purjelaualiidu korraline üldkoosolek toimub 10. aprillil ning tehti
peasekretärile ülesandeks valmistada ette üldkoosoleku materjalid ning saata MTÜ
liikmetele õigeaegselt välja nõuetekohane kutse.

