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1. Uue klubi liitumine
Ulsans sulgpalliklubi on esitanud avalduse liiduga liitumiseks. Klubil on liitumishetkel 42
liiget.
Otsus: Võtta Ulsans SK Eesti Sulgpalliliidu liikmeks
2. Liidust klubide väljaarvamine
Liidu juhatus arutas klubide Terve Eesti Eest ja sulgpalliklubi Sõprade klubi Sõrg
liikmestaatust. Klubi Terve Eesti Eest tänaseks päevaks ei ole enam sulgpalliga seotud ja
nende ridadesse ei kuulu mängijaid ega treenereid. Sulgpalliklubi Sõrg ei ole mitme aasta
vältel täitnud põhikirjalisi liikmekohuseid ega avaldanud soovi seda tegema hakata.
Otsus: arvata klubi Terve Eesti eest ja sulgpalliklubi Sõrg liidu liikmeskonnast välja.
Sulgpalliklubi Sõrg on teretulnud taas liidu liikmeks, kui nad soovivad sarnaselt teistele
liikmetele liidu põhikirja järgida.
3. Liidu eelarve
2020. aasta enamus riiklikke toetusi on nüüdseks selgunud. Samuti on selgunud aasta
suurimate sündmuste YEI ja EMV tulemid. Liidu juhatus arutas nimetatud sündmuste ja liidu

aasta eelarvet. Liidu eelarve on hetkel on tasakaalus. Otsustati eelarve vastu võtta. Eelarve
seisu ja vajadust seda korrigeerida jälgitakse jooksvalt aasta vältel.
4. Kalenderplaani muudatused
Eelnevalt on otsustatud klubide soovile vastavalt Eesti noorte meistrivõistluste lükkamine
kevadest aasta teise poolde. Sellega seoses arutati koolide vaheliste meistrivõistluste
toimumise aega.
Otsustati: koolide meistrivõistlused viia samuti aasta teise poolde ning hoida nende
toimumisaeg samal ajal kui noorte meistrivõistlused. Märtsis kalenderplaanis seni välja
kuulutatud ajal koolide meistrivõistluseid ei toimu.
TÜASK klubi on teinud ettepaneku seoses noorte vanuseklasside muutumisega lisada aasta
esimesse poolde üks noorte GP, kuna hetkel, Noorte meistrivõistluste lükkumisel aasta teise
poolde, on kalendris kaks noorte GP etappi. Klubidelt on küsitud arvamust ja vastuseisu
võistluse lisamisele ei olnud.
Otsus: kinnitada üks täiendav noorte GP etapp kalendrisse, kui selleks leidub sobiv aeg ja
klubi, kes seda korraldada soovib.
5. Para sulgpall
25. jaanuaril toimus esimene para sulgpalli tutvustav päev Eesti Puuetega Inimeste Kojas, mis
läks hästi. Huvi on tuntud tutvustava päeva tegemiseks ka Tartus.
Otsus: leida võimalused ja korraldada koos Eesti Paralümpiakomiteega para sulgpalli
tutvustav päev kevadel Tartus.
6. Sportlaste koolitus
Arutati koolituspäeva korraldamist koondise ja noortekoondise sportlastele, mille eesmärk
oleks anda motivatsiooni ja teadmisi tippsportlaseks olemisest ja sellega kaasnevast.
Otsustati: ideega edasi minna, et sündmus teha kevadel ning uurida võimalikke esinejaid
7. Juhatuse valimised
Järgmisel üldkoosolekul seisavad ees juhatuse korralised valimised. Üldkoosoleku esialgse
toimumisajana lepiti kokku 26. mai. Põhikirja järgi valitakse liidule president, kes esitab
juhatuse moodustamiseks ettepaneku üldkoosolekule oma meeskonna ehk juhatuse liikmete
kohta. Lepiti kokku, et presidendi kandidaatide esitamise tähtaeg võiks olla 27. aprill. Seejärel

on kuu aja jooksul enne üldkoosolekut võimalik kandidaatidel klubidele oma vaateid ja
programmi tutvustada või võimalus korraldada kandidaatide vahel debatte.

