
 

 
 
 
ÜLDKOOSOLEKU (informatiivne) PROTOKOLL 2018 

Eesti Purjelaualiit MTÜ 

5. aprill 2018, Tallinnas, Pirita Surfiklubis, aadressil Merivälja tee 1F, kl. 17:00-20:00 

 
Kutse MTÜ liikmetele on saadetud 23.03.2018. 
 
Koosoleku algus viibis Pirita surfiklubi ja Tallinna Purjelauakooli liikmete nimekirjade 
koostamise, liikmemaksude tasumise ja volituste registreerimise tõttu. 
 
Ligi 2 tunnise viivitusega selgus et korralisele üldkoosolekule saabus kohale või oli 
volitatud esindaja kaudu esindatud 84 MTÜ liiget. MTÜ juhatusest oli kohal 5 liiget. Seisuga 
05.04.2018 on 2018. aasta liikmemaksu tasunud 131 liiget, kokku on MTÜ-s liikmeid 303. 
Seega koosolekul puudub vajalik kvoorum. 
 
Otsustati: 
Kutsuda vastavalt MTÜ põhikirjale kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga korduv 
üldkoosolek. Korduskoosolek toimub 16.aprill, kl.17:00 Pirita Surfiklubis. Kohalolijad 
otsustasid pidada koosoleku informatiivsena ning kujundada kohale saabunud MTÜ 
liikmete seisukohad päevakorras mainitud küsimustes. 
 
Päevakord: 

1. Juhatuse ettekanne EPL 2017 aasta tegevustest. 
2. 2017 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine. 
3. Juhatuse liikmete valimine uueks ametiajaks. 
4. Revidendi valimine uueks perioodiks. 
5. EPL 2018 aasta tegevusplaani ja võistluskalendri tutvustamine. 

 
Koosoleku juhatajaks valiti Tõnis Kask ja protokollijaks Kristel Oitmaa. 

 
1. Kuulati:  
Koosoleku juhataja esitas juhatuse ettekande EPL 2017 aasta tegevusest järgnevates 
vaadetes: Sporditegevus, harrastajategevus, organisatsioon, finantseerimine  ja 
majandusaasta aruanne. Aastaaruande slaidivaade on lisas 1.  

 
Otsustati: 
Informatsioon võeti teadmiseks. 

 
2. Kuulati: 
Koosoleku juhataja tutvustas majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruannet. 
(lisa 1)  
 
  Otsustati: 



 

Kinnitada 2017 majandusaasta-, tegevusaruanne ja revidendi aruanne. 
 

Otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 

3. Kuulati:  
Koosoleku juhataja tutvustas lahkuva juhatuse poolt pakutud kahte erinevat juhatuse 
koosseisu ettepanekut. 
  
Variant A: Toomas Pertel, Margus Otsa, Kristel Oitmaa, Ain Härmson, Andres Valkna, 
Raoul Burmann ja Betti Vainküla. 
 
Variant B: Toomas Pertel, Margus Otsa, Kristel Oitmaa, Ain Härmson, Andres Valkna, 
Enda Pärisma ja Tõnis Kask.  
 
Juhatuse liikmekandidaatide tutvustused: 

 Toomas Pertel – kompetents lainesõidu ja slalli alal; Motivaator on huvi ala vastu.  

 Margus Otsa -  Lohesurfiliidus, koostöö surfi ja lohe vahel; Koostöö arendamine 

laiemalt. Nägemus, et liikmeteks oleks rohkem klubid, mitte niivõrd erasisikud; 

oleks oluliselt lihtsam kui inimesed saavad oma huvisid läbi klubide esindada, teisel 

juhul on tugev arvamuste erinevus;  

 Kristel Oitmaa – fookus noortespordi arendamisele: treenerite ja treeningplaanide 

temaatika (üle-eestiline vaade); võistluskalender; lisarahastamine – riiklikud 

toetusfondid; Fundrising laiemas mõttes; 

 Ain   Härmson – vanim juhatuse liige, freestyle’i vedanud; kommunikatsiooni  

vedaja;  

 Andres Valkna – Formula klassijuht; olnud väga hea esindusisik;  

 Raoul Burmann – Pirita surfiklubi esindajana;  

 Tõnis Kask - olemasolev juhatuse liige; SUP ala toomine EPL alla ja 

meistrivõistluste sarja käivitamine; FUN sarja arendamine ja slaalomi sarja 

taaskäivitamine; talisurfi spordiala arendamine, EMV sarja taaskäivitamine; formula 

klassi viimine EJL sarja. 

 Betti Vainküla -  noorte arvamus; noorte treener; noorte pealetulek; entusiasmist 

puudust ei ole;  

 Enda Pärisma – rahvusvahelise talisurfi klassiliidu liige; üritustel fotograaf; 

kommunikatsiooni valdkond, NYC purjetamiskooli esindaja. 

 
Koosoleku juhataja lisas, et oluline on valida toimiv kooseis ja tegi ettepaneku hääletada 

ettepanekuid täisnimekirjadega: 
Variant A poolt hääletas 65 liiget, 
Variant B poolt 12 liiget, 
Erapooletuks jäi 7 liiget. 



 

 
Otsustati: 
Valida juhatus koosseisus Toomas Pertel, Margus Otsa, Kristel Oitmaa, Ain Härmson, 
Andres Valkna, Raoul Burmann ja Betti Vainküla. 

 
4. Kuulati:  
Koosoleku juhataja küsis kas kellelgi on ettepanekuid 2018 aasta revidendi osas? Ei ole. 
Seega tegi juhataja ettepaneku valida 2018 aasta revidendiks Karin Laurik. 

 
Otsustati: 
Valida Karin Laurik 2018 aasta revidendiks. 
 

5. Kuulati:  
Koosoleku juhataja tutvustas EPL 2018 aasta tegevusplaani ja võistluskalendrit.(lisa1) 

 
Informatsioon võeti teadmiseks. 

 
 
Koosoleku juhataja  Tõnis Kask (digiallkirjastatud) 
 
Koosoleku protokollija Kristel Oitmaa (digiallkirjastatud) 
 

Lisa 1: Aastaaruande slaid 
http://purjelaualiit.ee/yldkoosolekud/2018_EPL_aastaaruanne.pdf 

http://purjelaualiit.ee/yldkoosolekud/2018_EPL_aastaaruanne.pdf

