EKVA JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 2016-2
14.05.2016
Akadeemia tee 15a
Läbiviimise aeg 16:45-18:46
Koosoleku juhataja: Lembit Talpsepp
Protokollija: Tiia Eeskivi
Kohalviibijad: Maie Tamm, Jürgen Lamp, Lembit Talpsepp, Tiia Krutob, Tiia Eeskivi,Taavi
Valdlo, Leili Kaas, puudusid Aivar Hommik,Irina Vilipson.
EKVA juhatus kinnitas koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Uute EKVA liikmete vastuvõtmine
2. 2015.aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine
3. Baltimaade meistrivõistluste juhendist (juhend on peatselt saadaval meie
kodulehel)
4. Eesti meistrivõistluste läbiviimisest Kadrioru staadionil
5. EKVA-ga sideme kaotanud veteranide väljaviskamine
6. Auliikmete valimise korra mutmisest - üks kord aastas enne aastalõpuüritust.
7. Sissetulnud pretensioonide ja kaebuste arutamine.
8. Muud küsimused.
EKVA president alustas päevakorrapunktide läbiarutamist:
1. Uute liikmete vastuvõtmine: Otsustati liikmeteks võtta ühehäälselt Raivo Kornet, Dan
Lukas ja Harry Mägi. Avalduse põhjal arvati liikmeskonnast välja Paul Kolla seoses tema
avaldusega.
2. 2015.a. majandusaruannete ülevaatamine ja kinnitamine: Tiia Eeskivi tutvustas eelmise
majandusaasta kokkuvõtteid, vaadati üle tabelid kulude ja tulude kohta, selgitati kulude
tagamaid. Majandusaruanne kinnitati ühehäälselt, lepiti kokku, et kõik juhatuse liikmed
kinnitavad Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) kodulehel majandusaruande
digitaalselt. Samas tunti muret ka revisjonikomisjoni tegevuse (või tegevusetuse) üle.
Otsustati, et president tegeleb probleemi lahendamisega.
3. Seoses 2016.a Balti matshiga Vilniuses 2.-3.07.2016 avaldas Lembit Talpsepp järgneva
informatsiooni:
• Arvestus toimub koefitsientide alusel, mis ei pruugi kõikidele sportlastele meele
järgi olla
• 4x100 teatejooksud paneb kokku T. Eeskivi, tõenäoliselt Vilniuses kohapeal, enne
võimalike osalejatega ühendust võttes

Sõit Vilniusessse toimub 1.07 esialgse variandina läbi Viljandi ja Valga
väljasõiduga Tallinnast kell 9.30
• Ööbimine Vilniuses hostelis 4-6 kohalistes tubades
Eesti meistrivõistluste läbiviimisest Kadrioru staadionil. Võistlused toimuvad EMV
põhivõistluse hommikutel, staadioni eest on lubanud tasuda EKJL, kohtuniketasu ja
medalid on EKVA kulud. Heitealad toimuvad osaliselt tagaväljakul, ülejäänud peaareenil.
Võimalus võistelda Kadriorus sai teoks ka tänu sellele, et meie sportlased jäävad vaatama
õhtust osa. EKJL-ga on läbirääkimisel supi pakkumine sportlastele. Esialgu veel medalite
soetamiseks rahalisi vahendeid ESL eraldanud pole. Otsustati osavõtutasu suurus esimesed kaks ala 8 eurot , iga järgnev 2 eurot lisaks. Kohapeal registreerujatele 8+2+5 (
viis eurot lisatasu ja lisatasu 5 eurot ka mitte EKVA liikmetele). Võistluste kestus mõlemal
päeval 2-3 tundi. Hüpetes, heidetes saavad finaali 6 sportlast.
EKVA-ga sideme kaotanud veteranide väljaviskamine- juhatus otsustas, et
mitteaktiivsete liikmete nimed pannakse EKVA kodulehele kuuks ajaks üles, kuu jooksul
on aega liikmestaatuse taastamiseks ehk liikmemaksu tasumiseks. EKVA juhatus heitis
EKVA-st välja järgmised liikmed: Raivo Hellerma, Pjotr Hruchtsov, Sulev Marja, Mati
Medar, Ergo Meier, Rein Pirnpuu, Matti Raudsepp, Niina Verk, Arnold Schmidt, Mart
Joonas, Vampula Oper, Jüri Org, Enn Sarv, Toomas Unt, Riho Melts, Aleksander
Lepik, Aadu Semidor, Enn Pärtelpoeg. Nimekirja paneb üles president L.Talpsepp.
Auliikmete valimise korra mutmisest - üks kord aastas enne aastalõpuüritust,
valimiskriteeriumid üleval kodulehel-2 põhilise näitaja põhjal- EKVA töö organiseerimise
eest ja Eesti esindamine tiitlivõistlustel, tänasel päeval on kolm kandidaati, nimed
avaldada peale otsustamist, et mitte solvata sportlasi negatiivse otsuse korral.
Aunimetusi anname välja edaspidi kord aastas pidulikul aastalõpukoosolekul.
Kandidaadid arutame läbi aasta viimasel juhatuse koosolekul.
Sissetulnud pretensioonide ja kaebuste arutamine. Otsustati:
• Kaebus tulemuse mittearvestamise kohta. Kui kohtunikud on otsustanud mitte
lugeda tulemust, siis see on fakt ja kinnitatud protokollis ning seda enam muuta
ei saa.
• EKVA teatmikus tulemus vales kohas, kahjuks on juhtunud inimlik eksitus ja juba
väljatrükitud ja müüdud teatmikku enam parandada ei saa. -vabandused härra
Vikerpuule.
• Hoota kauguse tulemused edatabelisse mitte panna.
• Härra Vikerpuul pretensioon 60m aegade tühistamise kohta Viljandis. Otsustati
lugeda tulemused edetabelikõlbmatuteks seoses aegade ebaproportsionaalselt
suure kõrvalekaldega ja seoses käsiaja puudumisega
• Härra Tuulemäe 60 m jooksu varasemad tulemused - võtame teadmiseks, kuid
rekorditena kinnitada ei saa.
•
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8. Muud küsimused: Otsustati maksta Enno Akkelile stipendiumi 600 eurot vastavalt tööle
edetabelite koostamisel. Otsustati küsida Kultuurkapitalist toetust H.Eriksonile ja T,
Bakhoffile spordialaseks tegevuseks.

Koosoleku juhataja L.Talpsepp tänas kõiki ja kuulutas koosoleku lõppenuks.
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