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EESTI SULGPALLILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
20.06.2012 Tallinn, Toompuiestee 23
16.15-19.00
Üldkoosolekul osales 13 (kolmteist) liidu liikme esindajat, neist 7 (seitse) kirjaliku volitusega.
Seega on üldkoosolekul otsustusvõimeline kvoorum.
Koosolekut juhatas: Priit Rajamägi
Protokollis: Siiri Rajamägi
Osalejad:
Klubi
1
MTÜ Tartu Ülikooli ASK
2
Kiili Sulgpalliklubi
3
Tallinna Kalev
4
Nõo Sulgpalliklubi
5
Sulgpalliklubi Triiton
6
SK Asimuut
7
Pärnu Linna Spordikool
8
Pärnu Sulgpalliklubi
9
MTÜ Tallinna Sulgpallikeskus
10 Viimsi Sulgpalliklubi
11 SK MTÜ Drive
12 Tondiraba Sulgpalliklubi
13 Tondiraba Sulgpallikool

Esindaja
Heiki Sorge
Aare Luigas
Aare Luigas
Mart Mäerand
Mart Siliksaar
Jaanika Müürsepp
Alfred Kivisaar
Alfred Kivisaar
Alfred Kivisaar
Aigar Tõnus
Aigar Tõnus
Siiri Rajamägi
Siiri Rajamägi

Märkus
Volitus
Volitus

Volitus
Volitus
Volitus

Volitus
Volitus

Juhatuse liikmed: Karol Kovanen, Vahur Kivistik
Kutsutud: Ago Tiiman, Kohtunike Kogu esindaja
Päevakord:
1. Majandusaasta aruanne 2011
2. Liidu presidendi valimine
3. Liidu muudatusettepanekud
4. Kohtunike Kogu ettepanekud
5. Kalenderplaan 2012-2013, Klubidevahelised MV
6. Noortespordi toetuse jagunemine ja lepingud klubidega
7. Jooksvad küsimused
1. Majandusaasta aruanne
Priit Rajamägi ettekanne majandusaasta aruandest.
Mart Siliksaare (Triiton) ettepanek kutsuda 2013. aastal üldkoosolek varem kokku, et vältida
kiirustamist.
Vastus: Liit hakkab kasutama raamatupidamise teenust, et aruande koostamine ei veniks.
Mart Siliksaare küsimus seoses nõuetega liikmete vastu.
Vastus: 2011. aastast ülesse jäänud nõuded on käesolevaks ajaks Liidule tasutud, va. Kiili SK
aastamaks 2011 ja SK Triiton aastamaksud 2009 ja 2010. SK Triitoni võlgnevus kuulub
edaspidisele lahendamisele.
M. Siliksaare küsimused seoses Liidu muude viitvõlgadega.
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Vastus: Treenerite koolitustoetus makstakse välja aasta lõpus, Joel Tammeka väljastatud laen
on üleval: raha Liidule annetamine või laenu Liidu poolt tagasi maksmine on J. Tammeka
otsustada.
M. Siliksaar teeb ettepaneku anda klubidele tagasisidet nõuete laekumiste, võlgade tasumiste
ja otsuste kohta.
M. Siliksaare küsimus seoses koondise treenerite tasustamisega.
Vastus: Lisaks treenerite töötasule maksab Liit EOK poolt laekuvast rahast treeneri kulud
koondiste lähetamisel ja muud koondisega seotud kulud.
P. Rajamägi ettepanek kinnitada 2011. aasta majandusaasta aruanne.
Hääletus: Poolt – 13, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Kinnitada 2011. aasta Sulgpalliliidu majandusaasta aruanne.
2. Sulgpalliliidu presidendi valimine
TÜ Akadeemiline Spordiklubi on esitanud üldkoosolekule presidendi kandidaadina Karol
Kovanen´i.
Heiki Sorge lühike sõnavõtt ja kandidaadi tutvustus.
Karol Kovaneni (KK) sõnavõtt: KK tänab liikmeid, kellelt on tulnud toetus ja ettepanek
kandideerimiseks. Liidu moodustavad sulgpalliklubid – mängijad, harrastajad, treenerid,
kohtunikud jne. Liidu jaoks on tähtis edasi areneda – see nõuab tahet, ideid ja vahendeid.
Ideed ja tahe on meil kõigil juba olemas, püüame leida ka ressursid, et ideid ellu viia.
Eesmärk on viia liidu tegevus professionaalsemaks ning leida Liidule osalise ajaga tegevjuht.
Uute juhatuse liikmete lühike tutvustus Vahur Kivistiku poolt. Uued juhatuse liikmed, kes on
hetkel andnud suulise nõusoleku kandideerimiseks:
Mark Berman – kuulub osalus BLRT grupis, harrastab golfi ja tennist.
Maria Alajõe – töötab riigikantselei direktorina, ühiskondlikult aktiivne inimene, harrastab
sulgpalli.
Sulgpalliliidu juhatuses soovivad jätkata: Vahur Kivistik, Heiki Sorge.
M. Siliksaare sõnavõtt: On väga positiivne, et K. Kovanen kandideerib. Peame tegelema ala
populariseerimisega, et meie tegevused ületaksid uudisekünnist. Peaksime hakkama toetama
noori, kes võiksid kvalifitseeruda järgmistele Olümpiamängudele. Hetkel ei ole meil
paarismängudes OM-il mängijad, anname sellega mitu kohta ära.
M. Mäeranna (Nõo SK) küsimus: 2010. aastal toimus Sulgpalliliidu ümarlaud. Kas uus
juhatus on nõus ümarlauaga jätkama?
K. Kovaneni vastus: muud moodi ei saagi. 2012. aasta ümarlaua toimumisajas lepime kokku
(juuli-august).
Jaanika Müürsepa (Asimuut) tähelepanek ja ettepanek: Sulgpalliliidu arengukava on aegunud.
Vajalik on koostada liidule uus arengukava, strateegiline dokument, mille suunas liikuda.
P. Rajamägi ettepanek hääletada Karol Kovaneni kandidatuuri üle.
Klubid ei soovi salajast hääletust.
Hääletus: Poolt – 13, vastu – 0, erapooletu - 0
Otsus: Sulgpalliliidu uus president on Karol Kovanen
3. Liidu muudatusettepanekud
3.1 Võistlusreeglid
Mart Mäeranna ettepanek: võistlusreeglite muudatusettepanekute üle toimuks arutelu
Sulgpalliliidu ümarlaual. Liidu sekretär saadab klubidele meili teel kokkuvõtte klubide poolt
saadetud ettepanekutest.
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Klubide nõusolek arutada võistlusreeglite muudatusettepanekuid Liidu ümarlaual,
üldkoosolekul võistlusreeglite muudatusettepanekute üle hääletust ja otsustamist ei toimunud.
3.2 Põhikiri
Ettepanek muuta põhikirja punkti „IV Liidu juhtimine ja järelevalve“ ning kirjutada sisse liidu
presidendi ja juhatuse liikmete volituste aja pikkus.
Uus tekst:
Liidu juhatus valitakse tähtajaliselt kuni neljaks aastaks. Juhatuse liikme määramiseks on
vajalik tema nõusolek.
Hääletus: Poolt – 13, vastu – 0, erapooletu – 0
Otsus: põhikirja muudatus vastu võetud
4. Kohtunike Kogu ettepanekud
Kuulati Ago Tiimani ettekannet Kohtunike Kogu muudatusettepanekutest:
4.1 Muuta võistlusreeglite punkti 19, milles põhilisteks muudatusteks oleks, et kalenderplaani
kuuluvatel klubide poolt korraldavatel võistlustel otsustab võistlejate riietuse korrektsuse üle
võistluse korraldaja. Noorte GP- etappidel, GP etappidel ja Seenioride MV otsustab
võistlejate korrektse riietuse üle peakohtunik. Eesti MV-l, Eesti Noorte MV-l, GP ja Noorte
GP finaalvõistlustel peab mängijate riietus vastama BWF reeglitele. Samuti täiendada
võistlusreeglite punkti 19 ning viia reklaamide hulk ja teksti kõrgus vastavusse BWF
reeglitega.
H. Sorge ettepanek: A-liiga riietus vastavalt reeglitele, teiste liigades riietus vaba.
A. Tõnuse ettepanek: lubada Eestis mängijatel 10 reklaami särgil.
4.2 Muudatusettepanek uute kohtunike värbamise ja koolitamise asjus, kus klubi, kellel ei ole
A-liiga mängijaid ja kelle liikmete arv on vähem kui 10 ei pea esitama Liidule kohtuniku
kandidaati.
4.3 Kohtunike tasustamine – ettepanek fikseerida Liidu korraldatud tiitlivõistluste
peakohtuniku töötasu
4.4 Võistluste korraldusküsimused: tingimused, võrgud, algusaeg, punktilugejad ja
piirikohtunikud, puhtus saalis.
4.5 Distsiplinaarkomisjon ja selle staatus
4.6 Teated treeneritele/klubide esindajatele: mängijate tehnilised vead, treenerite koosolek
enne võistlust.
4.7 Imbi Pungas on tõlkinud eesti keelde BWF võistlusreeglid, mille tõlke ülevaatamine saab
valmis sügiseks.
Klubide nõusolek arutada Kohtunike Kogu ettepanekuid Sulgpalliliidu ümarlaual,
üldkoosolekul Kohtunike Kogu ettepanekute üle hääletust ja otsustamist ei toimunud.
5. Kalenderplaan ja Klubidevahelised MV
Kaks Noorte GP etappi on detsembris kahel järjestikusel nädalavahetusel. M. Siliksaar uurib,
kas Nõo saal on vaba, et korraldada Noorte GP-3 novembris.
A.Kivisaar soovib muuta Yonex Cup II toimumisaega ja nihutada see nädal hilisemaks.
Klubide nõusolek arutada Klubidevaheliste MV teemat Sulgpalliliidu ümarlaual.
6. Noortespordi toetuse jagunemine ja lepingud klubidega
Kõik noortespordi toetust saavad klubid saavad lepingu. Allkirjastatud eksemplar Liidu
sekretärile.
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7. Jooksvad küsimused
7.1 Spordiregister ja äriregister
Eesti Spordiregister on riiklik andmekogu ja klubid on kohustatud Spordiregistrile andmeid
esitama. Enamus Liidu liikmesklubisid on andmed korrektselt esitanud, 30. juuni on klubidele
tähtaeg kulude-tulude esitamiseks. Klubid, kellel on andmed Spordiregistrile esitamata, ei saa
taotleda toetust riiklikest allikatest.
Liidu sekretär palub ka MTÜ Asimuudil andmed Spordiregistrile esitada.
30. juuni on tähtaeg, et esitada äriregistrile eelmise aasta majandusaasta aruanne. Aruande
esitamata jätmise ja puuduste mitte kõrvaldamise tõttu on äriregistrist kustutatud (18.06.2012)
Otepää Sulgpall. Vastavalt põhikirjale liikme lõppemise korral tema liikmelisus liidus lõpeb.
7.2 M. Mäeranna ettepanek koostada eraldi dokumendina üldkoosoleku formaat.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Priit Rajamägi

Siiri Rajamägi

