MTÜ Eesti Veeremängude Liit
Üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg : 3. septembril 2015.a.
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Mustamäe tee 135, (Mustamäe LOV saal)
Koosoleku aeg : 18:00 – 19:42
Koosolekut juhtis : Rein Mölder
Koosolekut protokollis : Raivo Tamm

Koosoleku avamine
EVML president Rein Mölder avab koosoleku. Koosolekut juhatab Rein Mölder ja protokollib Raivo Tamm
(Perona Bowling). Vastuväiteid ei olnud.

Koosoleku kvoorumi kontroll
Üldkoosoleku läbiviimise hetkeks on EVML-il kokku 17 liiget (10 bowlingu- ja 7 sportkeegli sektsioonis).
Üldkoosoleku kvoorumiks on seega vastavalt põhikirjale 9 hääleõiguslikku esindajat. Kohal on 10
hääleõiguslikku esindajat, üldkoosolek on otsustusvõimeline. Koosolekul osalenud isikud on loetletud
protokolli lisas 1.

Koosoleku päevakorra kinnitamine
Liikmetele on eelnevalt välja saadetud üldkoosoleku päevakord. Ettepanekuid päevakorra muutmiseks ei
tehtud. Koosoleku punktile 6 – jooksvad küsimused ja informatsioon – pakkus hr Rein Mölder kuulata
infot riiklikust aruandlusest ja selle täitmisest klubide poolt.
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Planet Bowlingu ja Fellin Bowlingu väljaarvamine liikmete hulgast.
2. EVML-i, Bowlingusektsiooni ja Sportkeegli sektsiooni presidentide aruanded 2014-2015 hooaja
tegevuse kohta.
3. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks.
4. Hooaja 2015-2016 eelarve kinnitamine.
5. 2015-2016 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine.
6. Jooksvad küsimused ja informatsioon.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
Hääletamine:
– poolt 10, erapooletuid 0 , vastu 0

1. Planet Bowlingu ja Fellin Bowlingu väljaarvamine liikmete hulgast
•

Bowlinguklubid Fellin Bowling Club, reg kood 80266516 ja Planet Bowling, reg kood 80061004 ei
tegutse, nad ei ole kahel viimasel hooajal tasunud liikmemakse. Klubid rikuvad seega EVML
põhikirja punkte 14.2 ja 14.3. Põhikirja p 15 kohaselt on liikmete väljaarvamine üldkoosoleku
pädevus.
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Otsustati: Välja arvata liikmete hulgast bowlinguklubid Fellin Bowling Club, reg kood 80266516 ja
Planet Bowling, reg kood 80061004.
Hääletamine:
– poolt 10, erapooletuid 0 , vastu 0

2. EVML-i, Bowlingusektsiooni ja Sportkeegli sektsiooni presidentide aruanded
2014-2015 hooaja tegevuse kohta.
1.1. EVML president R. Mölder.
- Põhiline funktsioon on Liidu esindamine EOK-s ja selle üritustel. Osaletud on kõikidel infotundidel ja EOK
üldkogul. Kontakt isikutega EOK –s on hea.
- Ametikoha tõttu on president mõlema sektsiooni juhatuse liige. Aktiivselt olen tegutsenud
bowlingusektsiooni juhatuse töös. Sportkeegli sektsiooni juhatuse koosolekul olen osalenud ühel korral.
- Kahjuks ei ole normaalset tegevust tekkinud treenerite koolituse teemal. Ehkki kvalifikatsiooni
omistamise komisjon on moodustatud, ei ole kummaski sektsioonis valminud õppekavasid ja
õppematerjale.
1.2. Bowlingusektsiooni president hr Raivo Tamm.
- Juhatus on tegutsenud ühe aasta. Erilistest edusammudest ei ole põhjust rääkida. Kavandatud on
mitmeid uuendusi, mis puudutavad võistlus-sporti. Midagi on ka ellu viidud – Eesti Meisrtivõistlused viidi
läbi põhjalikult uuel viisil, mis tõi kaasa nii poolehoidu ja ka vastuseisu. Eraldati ka individuaalsed ja
võistkondlikud meistrivõistlused. Uuendustega on plaanis ka jätkata. Põhjalikku muutust vajaks
reitingusüsteem. Selle realiseerimine peaks toimuma uue hooaja algul.
- Muret teeb bowlingumängijate vähesus ja eriti see, et noori ei suuda kaasa haarata. Selleks on plaanis
korraldada bowlingu demopäevad õpilastele suuremates bowlingukeskustes, kajastades seda ka
maksimaalselt veebimeedias.
- Kavas on ka saalidele ja klubidele korraldada juhendajate kursused, mis aitaks huvilistel omandada
bowlinguõpetuse ABC.
1.3. Sportkeegli sektsiooni president hr Kaido Kirs.
- Eelmine hooaeg möödus pingeliselt. Võistluskalender oli tihe. Valdav enamus klubide liikmeid osalevad
kalendrivõistlustel.
- Eelmisel hooajal osaleti ka mitmetel rahvusvahelistel võitlustel. Täpsemaid tulemusi saab vaadata
veebist. Tase pisitasa tõuseb – Eesti mängijad ei ole enam alati viimased …
- Ka keeglil probleem sellega, et noori ei tule juurde – liikmeskond vananeb!
- Eeloleval hooajal avatakse Tallinnas uus keeglisaal. Loodetavasti aitab see kaasa ala tuntuse kasvule ja
lisab mängijaid.
Otsustati: Võtta teadmiseks esitatud informatsioon.
Hääletamine:
- poolt 10, erapooletuid 0 , vastu 0

3. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks.
Kuna mõlemal sektsioonil on erinevad liikmemaksu suurused, otsustati kinnitada liikmemaksud kahes
osas. Kumbki sektsioon ei soovi muuta eelmise aasta summasid.
Otsustati:
a) Sportkeegel:
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Isikupõhine liikmemaks. Täiskasvanud 35 eurot, juuniorid 16 eurot, noored 0 eurot, A-veteranid 35
eurot ja B-veteranid 16 eurot.
Liikmemaksu tasumise kord:
Klubidel esitada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 5. septembriks 2015.a., tasumine vastavalt
esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2015.a.
Hääletamine:
poolt 10, erapooletuid 0 , vastu 0
b) Bowling:
Isikupõhine liikmemaks. Täiskasvanud 30 eurot, juuniorid/noored 15 eurot..
Liikmemaksu tasumise kord:
Klubidel esitada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 15. septembriks 2015.a., tasumine vastavalt
esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2015.a.
Hääletamine:
- poolt 10, erapooletuid 0 , vastu 0

4. Hooaja 2015-2016 eelarve kinnitamine.
Hooaja eelarve projekti tutvustas hr Rein Mölder. Eelarve arvestab kinnitatud liikmemaksude määradega.
Sportkeeglisektsiooni tuludeks on kavandatud 4915 eurot ja kuludeks 4907.20 eurot. Tulude ülekaal
kuludest 7.80 eurot. Bowlingusektsiooni tuludeks on planeeritud 12060 eurot ja kuludeks 12056 eurot.
Tulude ülekaal kuludest 4.00 eurot.
EVML eelarve koondina on lisatud protokollile (lisa 2).
Otsustati:
1. Kinnitada EVML 2014-2015 hooaja eelarve esitatud kujul, sealhulgas
1.1. Sportkeeglisektsiooni eelarve tulud 4915 eurot ja kulud 4907.20 eurot,
1.2. Bowlingusektsiooni eelarve tulud 12060 eurot ja kulud 12056 eurot,
1.3. Üldkulude eelarve tulud 848 eurot ja kulud 1500 eurot.
2. Eelarve üksikute artiklite vahel on sektsioonide juhatustel õigus teha ümberpaigutusi vastavalt
vajadustele üldeelarve piires.
Hääletamine:
- poolt 10, erapooletuid 0 , vastu 0

5. 2015-2016 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine.
Toimus hooaja 2015-2016 tegevuste arutelu. Kuna probleemid on jätkuvalt samad eelmise aastaga
võrreldes, tuleks süvenenult jätkata juba eelmisel aastal kavandatud tegevustega.
Otsustati:
Jätkata eelseisval hooajal tegevusi veeremängude kandepinna laiendamiseks, eriti noorte seas, milleks
vajalikud tegevused oleksid uute treenerite koolitamine, võistlussüsteemide täiustamine, klubilise
tegevuse parandamine, ürituste parem korraldamine harrastajatele, koostöö parendamine saalidega.
Hääletamine:
- poolt 10, erapooletuid 0 , vastu 0
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6. Jooksvad küsimused ja informatsioon
R. Mölder teatas, et seadusest tulenevaid aruannete esitamise kohustust ei ole täitnud sel aastal
korrektselt 4 EVML liiget. Need on Keegliklubi Tallinn, Hansa bowlingu klubi, MTÜ Hobbybowling ja
Veskisilla Bowlinguklubi. Esitada on vaja majandusaasta aruanne Äriregistrile ja aruanne liikmete ja
tegevuse kohta Spordiregistrile. Ülalnimetatud klubid kas ei ole aruandeid senini esitnud või on seda
teinud hilinemisega. Kuna aruandluse korrektne esitamine on ka riiklike vahendite spordialaliidule
eraldamise kriteerium, võib EVML jääda ilma võimalikest riiklikest sporditoetustest.
Palun kõikidel klubidel täita oma kohustused ja suhtuda aruandluse esitamisse täie tõsidusega.
Otsuseid selles päevakorra punktis vastu ei võetud.

Koosoleku lõpetamine
Koosolek lõppes kell 19.42.

Koosoleku juhataja
Rein Mölder
/allkirjastatud digitaalselt/
Koosoleku protokollija
Raivo Tamm
/allkirjastatud digitaalselt/
Protokolli lisad:
• Lisa 1 - Üldkoosoleku osalejate nimekiri
• Lisa 2 - Hooaja 2015-2016 eelarve - koond
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Lisa 1

Lisa 2

Eesti Veeremängude Liit
Hooaja eelarve - koond
Periood: 01.09.2015 - 31.08.2016
Vahendite jääk perioodi algul:

KÕIK KOKKU
2102,17

Bowling

Keegel

EVML üld

1039,50

404,69

657,98

848,00

TULUD
1. Liikmemaksud
2. Toetused, sponsorid
- sh. KULKA
3. Tulud võistluste ja ürituste korraldamisest
4. Muud tulud
KOKKU TULUD

8475,00
5000,00
3500,00
3500,00
0,00
16975,00

4560,00
4000,00
2500,00
3500,00
0,00
12060,00

3915,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
4915,00

848,00

KULUD
1. Liikmemaksud
FIQ, WTBA, ETBF, WNBA
2. Koondiste ja kandidaatide kulud
3. Võistluste korralduskulud
4. Muud tegevuskulud
KOKKU KULUD

2240,00
4450,00
3650,00
8123,20
18463,20

1300,00
2850,00
3100,00
4806,00
12056,00

940,00
1600,00
550,00
1817,20
4907,20

1500,00
1500,00

-640,20

4,00
1043,50

7,80
412,49

-652,00
5,98

Eelarve kokku (+ ülejääk/ - puudujääk):
Vahendite jääk perioodi lõpus:

1461,97

