
 
 
EESTI SULGPALLILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
30. juuni 2010 Tallinn, Gonsiori 7 
14.15-16.30 
 
Üldkoosolekul osales 13 liidu liikme esindajat, neist 3 kirjaliku volitusega (lisa 1 osavõtjate 
leht, lisa 2 volitused). Seega on üldkoosolekul otsustusvõimeline kvoorum. 
 
Koosolekut juhatas: Robert Antropov 
Protokollis: Priit Rajamägi 
 
Päevakord: 

1. Majandusaasta aruanne 2009 
2. Põhikirja muudatusettepanek 
3. Võistlusreeglite ja edetabeli reeglite muudatusettepanek 
4. Kandidaadid juhatuse liikme kohale 
5. Noortespordi toetuse lepingud klubidega 
6. Sulgpalliklubi Triiton ja andmete esitamine 
7. Kalenderplaan 2010-2011 
8. YEI 2011 
9. Jooksvad küsimused (Balti matš, litsentsitasude laekumine…..) 

 
 
Teema Arutelu ja otsused Täitja Tähtaeg 
Majandusaasta 
aruanne 2009 

Presidendi sõnavõtt üldisest spordirahastamisest. 
M. Siliksaar: KOV ei ole kohustatud sporti 
rahastama? 
Riik ei kirjuta ette, kas KOV toetab sporti või mitte, 
kindlasti ei ole keelatud toetada sporti.  
2009. aasta majandusaasta aruande kuulamine. 
Ettepanek: kinnitada majandusaasta aruanne 
Hääletus: 13 poolt, 0 vastu 

  

Põhikirja 
muudatusettepanek 

Ettepanek: muuta põhikirja punkti 3.11 
Uus tekst: Liidu liikmeteks võivad olla 
mittetulunduslikud juriidilised isikud: sealhulgas 
mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, -
seltsid ja –ühendused, kes tunnistavad ja täidavad 
käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt liidu 
tegevuses ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu. 
Liidu liikmete liikmed kuuluvad liitu oma klubi 
kaudu.  
Hääletus: 13 poolt, 0 vastu 

  

Võistlusreeglite ja 
edetabelireeglite 
muudatusettepanek 

Ettepanek: võtta vastu võistlusreeglite 
muudatusettepanekud (lisa 3) 
Muuta punkti 14.1.2: meeste üksikmängus mängib 
maksimaalselt 64 mängijat ja naiste üksikmängus 
mängib maksimaalselt 32 mängijat Eesti Edetabeli 
alusel. 
Hääletus: 
P 1.9 kõik poolt 
P 6.1 kõik poolt 

  



P 10 täpsustada punkti tõlget, kõik poolt 
P 10.2 kõik poolt 
P 11.4 ei hääletatud, karistamise otsustamine jääb 
juhatuse kanda.  
P 14.1.2 kõik poolt 
P 20.3 kõik poolt 
P 24.2.3 kõik poolt 
Lisada punkt edetabel – kõik poolt 
Ettepanek: võtta vastu muudatusettepanekud 
võistlusreeglites: 
P 2 kõik poolt 
P 3 kõik poolt 
P 12 kõik poolt 
P 8* eemaldada – kõik poolt 

Kandidaadid 
juhatuse liikme 
kohale 

Heiki Sorge ja Karol Kovanen on andnud nõusoleku 
kandideerida juhatuse liikme kohale. 
Hääletus: Heiki Sorge juhatuse liikme kohale - 12 
poolt, 0 vastu 
Hääletus: Karol Kovanen juhatuse liikme kohale -13 
poolt, 0 vastu 

  

Noortespordi 
toetuse lepingud 
klubidega 

Kõik noortespordi toetust saavad klubid saavad 
lepingu. Allkirjastatud eksemplar liidu sekretärile. 

  

Spordiklubi 
Triiton ja andmete 
esitamine 

Spordiregistrile ja liidule esitatavates andmetes on 
suur erinevus. 
M. Siliksaar kinnitab, et viib Spordiregistri andmed 
vastavusse liidule esitatavate andmetega.  
Liikmemaksu teema tuleb uuesti arutusele 11. 
augustil 

  

Kalenderplaan Klubid saavad esitada omapoolseid täiendusi kuni 
nädala lõpuni. Kalenderplaan kinnitatakse peale 
täienduste ülevaatamist. 
EMV korraldamiseks küsib Liit pakkumist Nõolt, 
TÜASK-ilt 

 
Juhat
us 
Sekre
tär 

 

YEI 2011 Saata klubidele laiali ringkiri, millist abi ootame 
võistluse korraldamiseks. Otsus võetakse vastu 
hiljemalt 13. juulil 2010 

Sekre
tär 

 

Jooksvad 
küsimused 

Balti matš 2010 jääb ära. 
Litsentsitasude laekumist kokkuvõttev fail 
saadetakse liikmesklubidele meilile. 
11. augustil toimub kokkusaamine (klubide 
esindajad), kus tehakse ära nö „must töö“ ja 
esitatakse mõtted ning ettepanekud järgmisele 
üldkoosolekule. 
Heiki Sorge saadab täpsema kutse sekretäri meilile. 
Klubidevahelised võistlused: 
Absoluutklassi veab Heiki Sorge 
Noorteklassi veab Aigar Tõnus 

 
Sekre
tär 
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