
MTÜ Eesti Veeremängude Liit

Üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg: 30. märts 2006.a.
Koosoleku toimumise koht: Mäo, Sämmi grilli konverentsisaal.

Koosoleku algus 18.00

Päevakord:
1. Koosoleku avamine
EVL president Raul Koni avas üldkoosoleku. 

2. Kvoorumi kontroll
18. oktoober 2005.a. üldkoosoleku järgselt on EVL 15 liiget.
Täiendava liikmena on vastu võetud MTÜ ABC bowlingu klubi.
Sellega on EVL-is 16 liiget.

Vastavalt osavõtjate nimekirjale osaleb koosolekul 9 liiget.

Koosolek on otsustusvõimeline.

3. EVL 18.10.2005 üldkoosoleku protokolli kinnitamine
Ettepanek kinnitada koosoleku protokoll
9 - poolt
0 - vastu

4. EVL 01.01.2005 - 31.08.2005 raamatupidamise aastaaruande kinnitamine
s.h. juhatuse ülevaade aruandele
s.h. revidendi aruanne

Ettepanek kinnitada majandusaasta 1.01.2005 - 31.08.2005 aruanne
9 – poolt
0 - vastu

5. EVL 01.09.2006 - 31.08.2007 hooaja liikmemaksu suuruse kinnitamine
Markko Abel – Ettepanek kinnitada eraldi liikmemaksud bowlingu ja sportkeegli sektsioonis
9 - poolt
0 - vastu

5.1. Markko Abel – Ettepanek kinnitada sportkeegli sektsiooni liikmemaksuks täiskasvanud 
400.- ja noored 200.-
7 – poolt
2 - erapooletu

Sellega on sportkeegli sektsiooni liikmemaksu suuruseks täiskasvanud mängijatel 400.- 
krooni ja noormängijatel 200.- krooni.



5.2. Raul Koni – Ettepanek kinnitada bowlingu sektsiooni liikmemaksuks täiskasvanud 500 ja 
noored 300
0 - poolt

Viljandi  –  Ettepanek  kinnitada  bowlingu  sektsiooni  liikmemaksuks  täiskasvanud  400  ja 
noored 200
5 - poolt

ABC – Ettepanek kinnitada bowlingu sektsiooni  liikmemaksuks täiskasvanud 300 ja noored 
150
2 - poolt

Sellega on bowlingu sektsiooni  liikmemaksu suuruseks täiskasvanud mängijatel  400.- 
krooni ja noormängijatel 200.- krooni.

6. EVL 01.09.2006 - 31.08.2007 hooaja võistlusmaksude kinnitamine
6.1. Sportkeegli sektsioonis kalendrivõistluse ja reitinguvõistluse süsteemi ei rakenda

6.2.  Bowlingu  sektsiooni  reitingu  ja  kalendrivõistluse  maksu  ettepanekud  ja  esialgne 
hääletamine
Kuna ettepanekuid oli 4, siis otsustati korraldada 2 hääletusvooru:
1. hääletus
Veskisilla – reiting 1500, kalender 500
1 - poolt
Forselius - reiting 1500, kalender 750
0 - poolt
ABC - reiting 1200, kalender 600
2 - poolt
Balti - reiting 1000, kalender 500
3 - poolt

2. hääletus
ABC – reiting 1200, kalender 600
2 - poolt
Balti Bowling - reiting 1000, kalender 500
3 - poolt

Sellega  on  võistlusmaksud  EVL  bowlingu  sektsioonis  1000.-  krooni  reitinguvõistluse 
korraldamisel ja 500.- krooni kalendrivõistluse korraldamisel.

7. EVL 01.09.2005 - 31.08.2006 revidendi valimine
Juhatuse ettepanek – Jelena Povaljuhhina
9 - poolt
0 - vastu

8. EVL Bowlingusektsiooni juhatuse asendusliikmete valimine
Veskisilla – Heiki Haljasmets, Andres Mäemets



Veskisilla võtab oma ettepaneku tagasi, kuna kandidaate pole kohal. 

Ettepanek  –  kuna  uusi  kandidaate  ei  esitatud,  siis  päevakorrapunkti  arutelu  lükkub  edasi 
järgmise üldkoosolekule.
9 - poolt
0 - vastu

9. EVL sümboolika kinnitamine
Arutati sümboolikat. Kinnitati kuju ja lõplik kuju ilmub 7. aprillil koduleheküljele
9 - poolt
0 – vastu

10. Muud küsimused
Üksmeelselt arutati ja otsustati teha järgmisele üldkoosolekule ettepanek muuta põhikirjas ja 
kasutada edaspidi asjaajamises praeguse EVL asemel lühendit EVML.

11. Koosoleku lõpetamine
Raul Koni ettepanek koosolek lõpetada
9 - poolt
0 - vastu


