
EVML üldkoosolek
Protokoll

Koosoleku toimumise aeg : 21.08.2008
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Tammsaare tee 135 (Mustamäe LV)
Koosoleku aeg : 18:00 – 20:30
Koosolekut juhtis : Aivar Vadi
Koosolekut protokollis : Raivo Tamm

1. Koosoleku avamine

EVML president Aivar Vadi avab koosoleku.

2. Koosoleku kvoorumi kontroll

Üldkoosoleku läbiviimise hetkel on EVML-il kokku 14+6 liiget, üldkoosoleku kvoorumiks 
on seega vastavalt põhikirjale 20/2+1=11 esindajat. Kohal on 14 volitustega esindajat, seega 
on üldkoosolek otsustusvõimeline. Hääleõiguslikud isikud on loetletud protokolli lisas. 
Lisaks hääleõiguslikele liikmetele osales koosolekul ka hääleõiguseta : EVML president 
Aivar Vadi ning SK Balti Bowling juhatuse liige Sigrid Reiman.

3. Koosoleku päevakorra kinnitamine

Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada päevakord laiali saadetud kujul :

1. Koosoleku avamine
2. Koosoleku kvoorumi kontroll
3. Koosoleku päevakorra kinnitamine
4. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
5. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks
6. EVML võistlusmaksu kinnitamine järgmiseks hooajaks
7. EVML 2008/2009 eelarve kinnitamine
8. EVML põhikirjamuudatuste kinnitamine
9. Jooksvad küsimused, info jagamine
10. Koosoleku lõpetamine

Ülo Reiman märkis ära, et mitmetes päevakorrapunktides on info päevakorra punktide sisu 
kohta puudulik. Järgnes arutelu teemal, kui palju materjale peaks klubidele laiali saatma, et 
päevakorrapunktid oleksid piisava infohulgaga.
Ülo Reiman vahendas Fun Bowling'u ettepanekut : Mitte kinnitada päevakorrapunkte 5, 6, 7, 
8 kuna need puudutavad finantsotsuseid ja laiali saadetud materjalid ei ole piisavad.

Ülo Reimani ettepanek kinnitada eelpool loetletud päevakord ilma punktide 5,6,7,8 :
Hääletus : poolt 3, vastu 11, erapooletuid 0

Aivar Vadi ettepanek kinnitada päevakord eelpool loetletud kujul.
Hääletus : poolt 11, vastu 3, erapooletuid 0

Otsustati : Kinnitada päevakord Aivar Vadi poolt esitatud kujul.
Ülo Reiman tegi ettepaneku juhatusele järgmistel üldkoosolekutel klubisid informeerida 
rohkem päevakordade sisust ning vajadusel saata laiali lisamaterjale.



4. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

Hääleõiguslikud liikmed tutvusid eelmise koosoleku protokolliga. Küsimusi ja ettepanekuid 
ei olnud
Kinnitatud protokoll on käesoleva protokolli lisas.
Hääletus : poolt 14, vastu 0, erapooletuid 0

Otsustati kinnitada 13.03.2008 toimunud üldkoosoleku protokoll üldkoosolekule esitatud 
kujul.

5. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks

Vastavalt 28.08.2007 toimunud üldkoosoleku otsusele sõltub bowlingusektsiooni klubide 
hooaja liikmemaks eelmisel aastal ülesantud mängijate arvust (kuni 19 liiget 6000 krooni ja 
alates 20-st liikmest 10000 krooni klubi kohta). Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada algava 
hooaja liikmemaksud järgmise nimekirjana :

Klubi                     2007/2008             Liikmemaks  
Planet 14 6000.-
Reval 0 6000.-
Balti 58 10000.-
Forselius 23 10000.-
FUN 16 6000.-
Perona 44 10000.-
Rakvere 34 10000.-
Viljandi 32 10000.-
Veskisilla 25 10000.-
Hobbybowling 20 10000.-
Haapsalu 11 6000.-
ABC 8 6000.-
Hansa 10 6000.-
Fellin 12 6000.-

Bowling 112 000.- krooni

Kaido Kirs tegi ettepaneku jätkata Sportkeegli sektsioonis samadel alustel nagu seni : 
täiskasvanud 400.- juunior 200.- krooni.

Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada bowlingusektsiooni liikmemaksud vastavalt nimekirjale 
ja sportkeegli sektsiooni liikmemaksud vastavalt Kaido Kirsi poolt tehtud ettepanekule.
Hääletus : 14 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.

Otsustati : Kinnitada bowlingusektsiooni liikmemaksud vastavalt nimekirjale ja sportkeegli 
sektsiooni liikmemaksud vastavalt Kaido Kirsi poolt tehtud ettepanekule (400/200).

Aivar Vadi tegi ettepaneku määrata hooaja liikmemaksude tasumise tähtajaks 01. oktoober 
2008. Juhatus saadab arved laiali vastavalt liikmete arvule.
Hääletus : 14 poolt, vastu 0, erapooletuid 0
Otsustati kinnitada hooaja liikmemaksude tasumise tähtajaks 01. oktoober 2008.



6. EVML võistlusmaksu kinnitamine  järgmiseks hooajaks :

Vastavalt viimasele juhatuse koosolekul tehtud otsusele tegi bowlingusektsiooni president 
Raivo Tamm  ettepaneku määrata kõigile kalendrivõistlustele võistluse registreerimise 
maksuks 1000 krooni. Muudatus on tingitud sellest, et saaks võistluse kalendrisse panna 
võimalikult vara, ootamata ära, kas võistlus kuulub Eesti reitingu süsteemi või mitte.
Ülo Reiman tegi ettepaneku jätta võistluse registreerimise maks endiseks : kalendrivõistlus 
500 krooni ning kalendrisse kuuluv reitinguvõistlus 1000 krooni.

Hääletus : Raivo Tamme ettepanek : poolt 6, erapooletud 6, vastu 2
Hääletus : Ülo Reimani ettepanek : poolt 2, erapooletuid 6, vastu 2
Otsustati : kinnitada bowlingusektsiooni võistluse registreerimismaksuks ühtselt 1000 krooni.

Sportkeegli sektsioonis võistluste registreerimismaksu ei ole.

Ülo Reiman tegi ettepaneku, et juhatus peaks sellistest ettepanekutest, mis muudavad senist 
korda, kindlasti eelteavitama klubisid, et klubid saaksid oma seisukoha võtta ettepanekutele. 
Arutelu. Bowlingu sektsiooni president võttis kriitika teadmiseks ja lubas, et juhatus püüab 
teha endast kõik oleneva, et info kavandatavatest muudatusettepanekutest jõuaks klubidele 
võimalikult vara.

7. EVML 2008/2009 eelarve kinnitamine

Arutelu teemal EVML 2008/2009 eelarve üle. Ühiselt jõuti tõdemusele, et kuna liikme-
maksude ja muud laekumised ei ole üldkoosolekute toimumise ajaks teada ning 
üldkoosolekul võetakse vastu eelarvet mõjutavaid muudatusi, siis pigem toimub selles 
punktis järgmise hooaja eelarve põhimõtete kinnitamisega.

Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada EVML 2008/2009 aasta eelarve põhimõtted seni 
kehtinud alustel, sektsioonid lähtuvad oma eelarvetest, vastavalt prognoositavatele tuludele ja 
kuludele. 

Hääletus : poolt 14, vastu 0, erapooletuid 0

Ettepanek : edaspidi eristada termineid eelarve/eelarve põhimõtted.

8. EVML põhikirjamuudatuste kinnitamine

Põhikirjamuudatusi laekunud ei ole. Aivar Vadi tegi ülevaate EVML liikmete põhikirjade 
seisule. Vastavalt äriregistri andmetele on osadel EVML liikmetel põhikirjade kinnitatud 
versioonid väga vanad, ulatudes aastasse 1998. Kuna Mittetulundusühingute Seadus on 
vahepeal korduvalt muutunud, siis pani Aivar Vadi klubide esindajatele südametele, et klubid 
vaataksid oma põhikirjad üle ja viiksid vajadusel vastavusse muutunud seadusandlusele. 
Samuti on vaja üle vaadata ka EVML põhikiri. Mitmetel üldkoosolekutel on arutatud 
erinevaid põhikirjamuudatusi ning on vastu võetud ka otsuseid, aga need on jäänud liialt 
pealiskaudseks, et põhikirja muuta.

Ettepanek : Aivar Vadi vaatab üle vajalikud põhikirjamuudatused ning valmistab need ette 
järgmiseks üldkoosolekuks, vajadusel kasutada juriidilist abi.
Hääletus : poolt 14, vastu 0, erapooletuid 0 



9. Jooksvad küsimused, info jagamine

Aivar Vadi teavitas, et osa klubisid on jäänud EOK-i väitel Statistikaametile võlgu oma 2007 
aruanded : Balti Bowling, Perona Bowling, Rakvere Bowling ja Tartu Keegliklubi ning palus 
likvideerida klubidel võlad Statistikaameti ees. Ülo Reiman teavitas, et Balti Bowlingu puhul 
on aruanne Statistikaametis endas kaduma läinud ja olukord on lahenemas.

Aivar Vadi tegi ülevaate (ajaloo jaoks) veeremängude olukorrast maailmas, Eestis ja lähi-
regioonides. Rahvusvahelisel organisatsioonil FIQ on tänasel päeval 132 liiget, neist 109 
kuuluvad WTBA-sse ja 23 WNBA-sse. WTBA omakorda jaguneb järgmiselt : ETBF 49, 
ABF 35, AZ 25. WNBA oma jaotust ei ole avaldanud, neil on kolm sektsiooni Classic, Bohle 
ja Schere. Eesti sektsioon kuulub enamlevinud Classic sektsiooni.

Maailmas on väidetavalt 100 miljonit mängijat, nendest 10 miljonit ka võistlevad, üle 
maailma on 250 000 veeremängurada. Esimeses numbris julges Aivar Vadi kahelda, sest 
mujal maailmas, kus veeremäng on olnud väga levinud, on mängijate arv kahanenud ja seda 
ei korva uute riikide mängijate arvu kasv. Näiteks Soomes on hetkel ca 13 000 mängijat 754s 
klubis. Parimatel aegadel (1993) oli neid Soomes aga üle 20 000 ning klubisid oli üle 1100.

Eestis on hetkel 418 registreeritud mängijat (307 bowlingus ja 111 sportkeeglis) kokku 20-s 
klubis. Erinevates firmaliigades mängis aga üle 930 osavõtja, mis on potentsiaalne kasvulava 
EVML-ile. Bowlingut saab mängida Eestis 29 kohas 182 rajal ja sportkeeglit 2 kohas kokku 
10-l rajal.

Võrdluseks, et Leedus on 14 kohta 104 rajaga ning 260 registreeritud ning 84 registreerimata 
mängijat 16 klubis. Soomes aga 97 bowlinguhalli 860 rajaga, mängijaid on 13264 754-s 
klubis. 3065 mängijat mängib firmaliigades või mujal ning võistlustel osales ka 850 
välismaalast.

Numbritest nähtub, et üha enam peab vaatlema veeremängu kahes erinevas vaates : harrastus 
vs sport. Mõistlik oleks soomlaste eeskujul käivitada EVML-i juurde komisjonid, mis 
tegeleksid kindlate vastutusaladega ja esitaksid oma ettepanekuid juhatusele ja 
üldkoosolekutele. Näiteks võiks tegutseda komisjonid : meediasuhtlus, naised, noored, 
juuniorid, harrastus, koondis, koolitus, tehnikaküsimused, majandusküsimused. Nii saaks 
kaasata ka klubides olevad pädevad ja huvitatud isikud ning vähendada juhatuse töökoormust 
ning panna nad tegelema rohkem üldküsimuste otsustamisega.

Nukraks teeb tehniline baas bowlingu poole peal, vaid 6 saali on EVML poolt sertifitseeritud 
ja saavad korraldada reitinguvõistlusi. Sellised suured saalid nagu Krabi, Mustamäe, Pirita, 
Zelluloos ja Rapla võistluste korraldamine on praktiliselt seiskunud. Krabi on küll nii noor, et 
seda ei saa väita, aga selline oht võib tekkida, kui me ei suuda nendes klubides huvi tekitada 
selle vastu.

Kuigi mängijaid on juurde tulnud, siis võistlustel osalejate arv on jäänud samaks. Kui aastal 
2003 osales Eesti MV bowlingus 38 naist ja 85 meest, siis aastal 2008 ei ole see number eriti 
muutunud (31+94). Käivituda võiks lõplikult ka klubide karikas, mõistlik oleks sellel teemal 
klubidega koostööd teha ja leida enamusele sobiv variant.
Head meelt teeb aga sel aastal 300-tulemuste arv – mida on lausa 19 korda saavutatud. 
Võrdluseks võib tuua, et kuni selle hooajani oli kokku saavutatud ideaaltulemust 21 korral. 
Kas selle taga on kvaliteedi kasv või mingid muud põhjused, näitab tulevik.



Tulemuste juures ei saa mööda minna ka esimestest medalitest tiitlivõistlustel, mille krooniks 
on Udo Sulbi Euroopa meistritiitel seenioride A klassis.

Võrreldes sportkeegli ja bowlingu reitinguvõistlusi, siis eelmisel hooajal reitinguvõistlustest 
osavõtjate arv on suhteliselt sarnane, kuigi liikmete arvu vahe on pea kolmekordne 
(sportkeeglis 13 reitinguvõistlust keskmiselt 53 mehe ja 18 naisega, bowlingus 11 
reitinguvõistlust 66 mehe ja 25 naisega).

Mõned märksõnad, millega tegeldakse või võiks tegeleda aktiivsemalt : foorum, klubide 
aktiivsus, arengukava, bowlingu brošüür, veeremängude raamat, ühtne stiiliraamat, 
karistuspunktid, firmasport, erinevad veebivahendid klubidele ja võistluste korraldajatele, 
suhtlus meediaga, TV, sõbrahotellid, klubide karikas, kutsekomisjon, rahvusvahelised 
tiitlivõistlused Eestisse, kohtunike ja korraldajate kogud, treenerite sertifitseerimine.
Nimekiri pole lõplik ega prioriteetide järjekorras, nii et teha on meil veel küllaga.

10. Koosoleku lõpetamine 

Aivar Vadi tegi ettepaneku koosolek lõpetada.

Protokolli lisa :
Registreerimisleht 1 lehel.

1. Jaanus Jaanimägi Hobbybowling, juhatuse liige
2. Raivo Tamm Perona Bowling juhatuse liige
3. Raivo Tamm Fellinn Bowling volituse alusel
4. Raivo Tamm Viljandi Bowling volituse alusel
5. Raivo Tamm Rakvere Bowling volituse alusel
6. Kaido Kirs KK Tallinn juhatuse liige
7. Kaido Kirs Tartu KK volituse alusel
8. Kaido Kirs KK Pinpin volituse alusel
9. Anneli Kukk KK Killuke juhatuse liige
10. Ülo Reiman SK Balti Bowling juhatuse liige
11. Ülo Reiman Fun Bowling volituse alusel
12. Reimo Nebokat Haapsalu Bowling juhatuse liige (üldkoosoleku otsus)
13. Kalju Lohk KK Reval juhatuse liige
14. Raivo Tamm Veskisilla Bowling volituse alusel


