EESTI SULGPALLILIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn, Estonia pst 9, Solaris keskuse bürooblokk

20.01.2015 Nr 1

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30
Juhataja: Karol Kovanen
Võtsid osa: Karol Kovanen (KK), Heiki Sorge, (HS), Ando Mellikov (AM), Renna Unt (RU).
Puudus: Maria Alajõe, Mark Berman, Vahur Kivistik
Protokollis: Siiri Rajamägi (SR)
Juhatus kinnitab 15.12. toimunud juhatuse koosoleku protokolli.
Päevakord:
1.Juhatusele teadmiseks
2.Eelarve
3.Arengukava
4.Eesti Meistrivõistlused
5.Jooksvad teemad

1. Juhatusele teadmiseks
Liikmeks astumise avaldus
SA US Tenniseakadeemia on esitanud Liidule liikmeks astumise avalduse. Klubi
kontaktisik on Karl-Rasmus Pungas.
Otsustati: võtta SA US Tenniseakadeemia Liidu liikmeks, teavitada teisi uuest
liikmesklubist kodulehe kaudu.
Klubide Karikas
Otsustati: kuna tänaseks ei ole toimunud ühtegi Klubide Karika kohtumist, siis selleks
hooajaks on võistlus tühistatud. Teema arutamine toimub uuesti ümarlaual.
Juba makstud osavõtumaksu kannab Liit tagasi, arved tühistatakse.
2. Eelarve
Kultuurkapital otsustas toetada Liidu aastaprojekti 10000 €, Estonian International
võistlust 2000€ ja projekt „Noor ja andekas“ sai toetust 650€.
Hasartmängumaksu Nõukogust Liidu aastaprojekt toetust ei saanud.
Kultuuriministeerium ei toetanud Liidu poolt esitatud liikumisharrastuse projekti
(Shuttle Time) ja rahvusvaheliste võistluste projekti taotlust.
Veel ei ole teada Kultuuriministeeriumi summad Liidu tegevustoetuseks ja
noortespordi toetuseks.
Tallinna Sadamale on esitatud taotlus olümpiasportlaste toetuseks, otsus ei ole veel
teada.
Heiki Sorge ettepanekul arutati liikmemaksude kogumise teemat.
Otsustati: Olümpiamängudeks ettevalmistuvate sportlaste treenereid toetatakse Liidu
eelarvest võrdsetel alustel. Toetust makstakse kvalifikatsiooniga treenerile
võitsluskulude katteks.
Võtta järgmise juhatuse koosoleku teemaks Liidu liikmemaks. Koostada ülevaade kui
palju erineb liikmete arv Eesti Spordiregistri andmetest.

3. Arengukava
Liidu arengukava on aegunud. Uue arengukava sisu loomiseks on toimunud kaks
koosolekut.
Otsustati: Võtame vana arengukava Liidu kodulehelt maha, lehele märge „sisu
uunedamisel“. Koostada arengukava alusdokument, mille põhjal toimub arutelu.
4. Eesti Meistrivõistlused
Toimub 06.-08. veebruarini Tartus
Aasta parimate autasustamine toimub 07. veebruari õhtul Rotalia saalis.
Aasta parimate autasustamine on avatud sündmus kuhu saavad kutse EMV-l osalejad,
nende treenerid, kohtunikud, korraldajad, Liidu toetajad, aasta parimate nominendid.
Sündmusel saab osaleda ka pileti soetamisel - eelmüügist 10€, kohapeal 15€.
Otsustati anda välja elutööauhind.
5. Jooksvad teemad
BE suvelaager U17 vanuseklassile
Euroopa Sulgpalliliidu suvelaager toimub Sloveenias. Osavõtumaks on 450€.
Ettepanek: teha avalik konkurss kandideerimiseks toetuse saamisele.
Otsustati: kuulutada välja avalik konkurss, stipendiumi summa 450€. Stipendiumi
summa läheb jagamisele kuni kahe sportlase vahel.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 19. veebruaril 2015 Tallinnas
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