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Päevakord: 

1. Täiskasvanute koondise treeningplaanid 
2. Noortekoondise treeningplaanid 
3. Arengukava 
4. Viimsi Spordihalli inventar sulgpallivõistlusteks 
5. M. Siliksaare Olümpiakeskuse projekt 
6. Jooksvad teemad 

 
 

1. Täiskasvanute koondise treeningplaanid 
Koondise peatreeneri poolt on juhatusele esitatud visioon koondisest ja selle tulevikust. 
Otsustati: 
Peatreener esitab juhatusele koondise eelarve hooajal 2012/2013 (hiljemalt 12.10.2012) 
ja tegevusplaani, kuhu märgitud ka treeninglaagrite orienteeruvad ajad ja kuluartiklid 
Koondise treeninglaagrid peavad toimuma koos enamuse koondise liikmete osavõtuga. 
Laagrite kulutuste toetus tuleb aastaprojekti rahadest ja sponsortoetustest. Juhatus 
otsustab jooksvalt koondise laagrite kulude katmise ulatuse.  
Ando Mellikov uurib kas on võimalik saada Tallinki (laevapiletid) toetust koondise 
mängijate toomisel treeningutele.  
 

2. Noortekoondise treeningplaanid 
Juhatus tutvus plaaniga ja ootab eelarvet hiljemalt 12.10.2012.  
 

3. Arengukava 
Klubide poolt koostatud arengukavad on üheks aluseks Liidu arengukava koostamisel. 
Otsustati: 
Koostada klubidele arenguplaani küsitlusleht, saata klubidele, täitmise tähtaeg kaks 
nädalat saatmise päevast.  
Koostada arengukava raamistik, kaasata tegevusse Jaanika Müürsepp ja Maria Alajõe. 
Kui raamistik on paigas, kaasata arengukava koostamisse klubid. 
 

4. Viimsi Sulgpallihalli inventar sulgpallivõistluseks 



Viimase sulgpalli GP-etapi (toimumisaeg 29.09.2012) järgselt koosatud peakohtuniku 
raport toob välja rida puudusi Viimsi Sulgpallihalli inventaris (seoses 
sulgpallivõistlusega). 
Otsustati:  
Liidu sekretär koostab Viimsi Spordihalli juhatajale kirja, milles Liit juhib tähelepanu 
puudustele ja palub need likvideerida. Enne väljasaatmist vaatab juhatus kirja üle, 
vajadusel täiendab. 
 

5. Mart Siliksaare (MS) Olümpiakeskuse projekt 
Juhatus arutas teemat ja teeb järgmised ettepanekud: 
Projekt vajab täiustamist, kuid Heiki Sorge ja Mart Siliksaare võiksid omavaheline 
konsulteerida ja koostada ühisprojekti. MS ja HS nõusolekul saata nende poolt 
koostatud projektid teineteisele tutvumiseks.  
Juhatus näeb, et plaanide ühildamises on elujõud, millele on võimalik saada rahalist 
tuge. 
Otsustati:  
Organiseerida lähiajal nimetatud teemal kohtumine Heiki Sorge ja Mart Siliksaarega, 
kus arutluses plaanide ühildamise võimalused. 
 

6. Jooksvad teemad 
6.1 TSNA kiri 

Otsustati: Saata kiri Rein Ilvesele 
6.2 Äriregister  

Otsustati: Liidu sekretär saadab Vahur Kivistikule meeldetuletuse seoses 
notaribüroosse saadetud küsimustega. 

6.3 Juhatuse koosoleku protokollid 
Otsustati: Avaldada juhatuse koosoleku protokollid alates august 2012 

6.4 Toetus Sulgpalliliidule 
       Otsustati: EuroPark toetab Liitu alates septembrist igakuiselt 700€, juhatus           
       otsustab jooksvalt raha kasutuse üle.  
6.4. Alaliidu rahastamine avalikest allikatest 

Märksõnad: ala populariseerimine, harrastajad Spordiregistris, mitteaktiivsete 
sulgpallurite MTÜ, avatud treeningud, info läbi FB. 
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