MTÜ Eesti Veeremängude Liit
Üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg : 5.septembril 2013.a.
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Mustamäe tee 135, (Mustamäe LOV saal)
Koosoleku aeg : 18:00 – 20:20
Koosolekut juhtis : Rein Mölder
Koosolekut protokollis : Riina Lõhmus

Koosoleku avamine
EVML president Rein Mölder avab koosoleku. Koosolekut juhatab Rein Mölder ja protokollib Riina Lõhmus
(Hobbybowling). 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 11 hääleõiguslikku esindajat, üldkoosolek on otsustusvõimeline. Koosolekul osalenud isikud on loetletud
protokolli lisas 1. Koosolekul osales ka mittehääleõiguslikke isikuid, klubide liikmeid.

Koosoleku päevakorra kinnitamine
Liikmetele on eelnevalt välja saadetud üldkoosoleku päevakord. Ettepanekuid päevakorra muutmiseks ei
tehtud. Koosolek ei esitanud täiendavaid teemasid ka punktile 7 – jooksvad küsimused ja informatsioon.
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. Liikmete väljaarvamine.
2. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks.
3. EVML võistlusmaksu kinnitamine järgmiseks hooajaks.
4. Hooaja 2013-2014 eelarve kinnitamine.
5. Juhatusse lisaliikme(te) valimine, Ümbervalimised.
6. 2012-2013 võistlushooaja tegevuse/tulemuste arutamine ja 2013-2014 hooaja eesmärkide püstitamine.
7. Jooksvad küsimused ja informatsioon.
Otsustati: Kinnitada päevakord
Hääletamine:
– poolt 11, erapooletuid 0 , vastu 0

1. Liikmete väljaarvamine
Vastavalt EVML põhikirja punktile 22.4. on liikmete liikmeskonnast väljaarvamine üldkoosoleku
ainupädevus. BC HANSA BOWLINGU KLUBI on kustutatud Äriregistrist 18.06.2013.a. seoses
majandusaasta esitamata jätmisega 3. aastal ning ühing ei ole seega õigusvõimeline. Ettepanek on arvata
välja liikmete hulgast BC HANSA BOWLINGU KLUBI, Tuleviku tee 10 Peetri küla Rae vald Harjumaa 75312,
Registrikood: 80260755, Asutatud: 26.11.2007.
MTÜ on kustutatud Äriregistrist 18.06.2013
Otsustati: Kustutada BC Hansa bowlingu klubi liikmete hulgast
Hääletamine:
- poolt 11, erapooletuid 0 , vastu 0
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2. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks
hooajaks.
Kuna mõlemal sektsioonil on erinevad liikmemaksu suurused, otsustati kinnitada liikmemaksud kahes
osas.
a) Sportkeegel:
Isikupõhine liikmemaks. Täiskasvanud 32 eurot, juuniorid 16 eurot, noored 0 eurot, A-veteranid 32
eurot ja B-veteranid 16 eurot.
Liikmemaksu tasumise kord:
Nimekirjad esitada 1. septembriks, arvete tasumine 1.oktoobriks 2013.a.
Hääletamine:
- poolt 11, erapooletuid 0 , vastu 0
b) Bowling:
Arutusel oli kaks liikmemaksu varianti: isikupõhine ja kombineeritud variant isikupõhisest ning klubide
liikmemaksust. Otsustati järgmiseks hooajaks kehtestada isikupõhine liikmemaks.
Isikupõhine liikmemaks. Täiskasvanud 25 eurot, juuniorid/noored 10 eurot.
Liikmemaksu tasumise kord:
Klubid esitavad nimekirjad 15.septembriks, arved tasuda 1.oktoobriks 2013.a.
Hääletamine:
- poolt 5, erapooletuid 6 , vastu 0

3. EVML võistlusmaksude kinnitamine järgmiseks hooajaks.
Võistlusmaksud on bowlingusektsioonis. Juhatuse ettepanek üldkoosolekule on vähendada nende suurust,
mis loodetavasti stimuleerib võistluste korraldamist. Ülo Reiman (Balti Bowling) tegi ettepaneku nihutada
edasi võistluste registreerimise tähtaegu: registreerimised teha hiljemalt 1. oktoobriks ning tasumised 10.
oktoobriks 2013.a.
Vello Talviste küsimus: Kui täpset kuupäeva ei tea, kas siis saab registreerida? Nt. Segapaar sügisel.
Rein Mölder vastus: Kui võistlus registreeritakse enne 1. okt., siis on kalendritasu 0 eurot.
Reitinguvõistlused
a) reitinguvõistluse tasu 250 €, ümberviskamisega reitinguvõistluse tasu 300 €.
b) kui reitinguvõistlus registreeritakse EVML kalendris (vastavalt korrale) kuni 01. oktoobrini 2013.a. ja
reitingumaks tasutakse kuni 10. oktoobrini 2013, on reitinguvõistluse tasu 100 € ja ümberviskamisega
reitinguvõistluse tasu 150 €.
c) kui reitinguvõistlus registreeritakse EVML kalendris ja tasutakse reitingumaks vähemalt 3 kuud enne
selle esimese eelvooru algust, on reitinguvõistluse tasu 200 € ja ümberviskamisega reitinguvõistluse tasu
250 €.
d) kalendritasu reitinguvõistlustele ei rakendata.
e) kõikide võistluste ja muude bowlinguürituste kalendrisse lülitamise (mis sinna kõlbavad) tasu on 0 (null)
eurot, kui taotlus esitatakse kuni 15. septembrini 2013.a. Muudel juhtudel (hooaja jooksul täiendavalt
lisatavad üritused) on kalendritasu 35 €.
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Otsustati: Kinnitada EVML võistlusmaksude suurused ja tasumise kord vastavalt ülalkirjeldatule.
Hääletamine:
- poolt 5, erapooletuid 6 , vastu 0

4. Hooaja 2013-2014 eelarve kinnitamine.
Hooaja eelarve projekti tutvustasid sportkeegli sektsiooni president hr Kaido Kirs ja bowlingusektsiooni
liige hr Rein Mölder. Sportkeegli sektsiooni tuludeks on kavandatud 4520 eurot ja kuludeks 6887 eurot.
Kulude ülekaal tuludest kaetakse eelmise perioodi vahendite jäägi arvelt. Bowlingusektsiooni tuludeks on
planeeritud 12850 eurot ja kuludeks 14050 eurot. Ka selles sektsioonis ületavad kulud tulusid ja kaetakse
eelmise perioodi kasutamata vahendite jäägi arvel.
Mõlema sektsiooni eelarves on ettenähtud muude kulude koosseisus sektsiooni juhatuse reserv summas
900 eurot.
EVML eelarve koondina ja eraldi sektsioonide detailsed eelarved on lisatud protokollile (lisad 2 kuni 4).
Otsustati: Kinnitada EVML 2013-2014 hooaja eelarve esitatud kujul.
Hääletamine:
- poolt 11, erapooletuid 0 , vastu 0

5. Juhatusse lisaliikme(te) valimine, ümbervalimised.
a) Sportkeegli sektsioon soovib valida täiendava liikme juhatusse, kuna eelmisel üldkoosolekul jäi üks liige
valimata. Sportkeegli sektsiooni juhatuse poolt esitati kandidaadiks Gert Piksar. Teisi kandidaate ei
esitatud.
Hr Gert Piksar viibis koosolekul ja andis infot oma tegevuste ja enda isiku kohta.
Hääletamine:
- poolt 8, erapooletuid 3 , vastu 0
Hääletamise tulemusel osutus hr Gert Piksar valituks sportkeegli sektsiooni juhatuse liikmeks.

b) Bowlingu sektsiooni president Tormi Soekõrv soovib lahkuda ametikohalt.
Nõusoleku kandideerida sektsiooni presidendi ametikohale on andnud praegune
juhatuse liige hr Alari Alviste. Rohkem kandidaate ei esitatud.
Hr Alari Alviste viibis koosolekul ja andis infot oma tegevuste ja enda isiku kohta.
Hääletamine:
- poolt 5, erapooletuid 6 , vastu 0
Hääletamise tulemusel osutus hr Alari Alviste valituks bowlingusektsiooni presidendiks.
c) Bowlingu sektsiooni president Tormi Soekõrv soovib lahkuda ka bowlingusektsiooni juhatuse liikme
ametikohalt seoses õpingutest tingitud ajapuudusega.
Otsustati: Vabastada bowlingusektsiooni juhatuse liige hr Tormi Soekõrv juhatuse liikme kohustustest.
Hääletamine:
- poolt 11, erapooletuid 0 , vastu 0
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6. 2012-2013 võistlushooaja tegevuse/tulemuste arutamine ja 2013-2014 hooaja
eesmärkide püstitamine.
Aruanded tegevusest ja tulemusest:
a) EVML president hr Rein Mölder
1. Taastatud on suhted/sidemed Eesti Olümpiakomiteega (EOK). Osalemine EOK igakuistel infotundidel
annab võimaluse olla hästi kursis Eesti spordis toimuvaga. Kohtumisel 10.12.2012.a. hr T. Tõnisega
(kohtumise ajal EOK peasekretär, nüüd asepresident) arutati EOK soovitusi ja nõudeid spordialaliidule
spordiala juhtimiseks ja arendamiseks aga ka spordi olukorda Eesti üldiselt.
2. EOK juurde on moodustatud „EOK bowlingu ja sportkeegli treenerite kutsekomisjon“, kes on spordialale treeneri kutseid omistavaks organiks. Kutsekomisjoni kiire loomine oli hädavajalik, kuna spordiala,
millel ei ole treenereid, ei peeta arvestatavaks spordialaks (Kultuuriministeeriumi ja ka EOK seisukoht).
Esimene treener spordialal (bowling) on Marko Mölder, kellele EOK kutsekomisjon omistas II taseme
kutse.
3. 2012.a. novembris taotles EVML Eesti Kultuurkapitalilt (KULKA) toetust alaliidule sportlaste osalemiseks
välisvõistlustel. KULKA on eraldanud rahalisi vahendeid 2013. aasta jooksul 3000 eurot, mille arvel on
toetatud Eesti sportlaste osalemist välisvõistlustel nii sportkeeglis kui ka bowlingus.
4. Tehtud taotlus EVML kandmiseks tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja. Esialgsetel andmetel on
otsust ettevalmistav komisjon tegemas ettepanekut valitsusele Eesti Veeremängude Liidu lülitamiseks
sellesse nimekirja. Positiivse otsuse korral saab EVML olema tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirjas
alates 01. jaanuarist 2014.a.
5. Mai 2013 alguses osales EVML-i neljaliikmeline delegatsioon Soome Keegliliidu bowlingugaalal, millel
Soome KL autasustas oma parimaid, toimusid mitmed seminarid, arutati (Soome) bowlingu hetkeolukorra
ning tuleviku üle ja mille käigus vahetati hulgaliselt muud huvitavat informatsiooni. Toimus ka kohtumine
SKL-I presidendi hr Harry Järvineni ja ja SKL-I tegevdirektori hr Pekka Korpiga. SKL juhtkond avaldas
valmisolekut koostööks bowlinguelu korraldamisel. Muu hulgas lepiti kokku, et korraldada võiks Eesti –
Soome maavõistluse bowlingus.
6. Bowlingusektsiooni juhatuse töö ei käivitunud. Sellest on, vähemalt osaliselt, tingitud võistlushooaja
2012-2013 ebaõnnestumine. Toimus vaid 5 kalendrivõistlust, s.h. 4 reitinguvõistlust. Viimase aasta jooksul
on valitud kolmas sektsiooni president.
b) Sportkeegli sektsiooni president Kaido Kirs:
Eesti sportlased osalesid eelmisel hooajal järgmistel rahvusvahelistel võistlustel:
1. Individuaalsed maailmameistrivõistlused (M, N) - 21.10.-27.10.2012 - Leszno, Poola
2. Individuaalsed maailma karikavõistlused (M, N) - 07.02.-10.02.2013 - Zalaegerszeg, Ungari
3. Võistkondlikud maailmameistrivõistlused sportkeeglis (M, N) - 16.05.-25.05.2013 - Zalaegerszeg,
Ungari
Sportlikud tulemused võistluste etteotsa ei küündi, kuna Eestis on keegli kandepind väike ja ka
harrastatud on seda spordiala suhteliselt lühikest aega.
Hooaja võistluskalendris oli kokku ja peeti 13 võistlust, millest 7 kuulusid reitingusse. Lisaks korraldati
mitmeid liigasid ja võistlussarju nagu suveliiga, noorteliiga, firmaliiga, rahvakeegel jm.
Muret teeb harrastajate vananemine, noori ei tuleb vähe peale. Hetkel on harrastamiseks ja võistlusteks
võimalik kasutada 2. saali Tallinnas. Lähiajal peaks avatama kahe rajaga saal Tartus.
Uue hooaja kalender saab olema tihe. See on avaldatud veebis. Meistriklassis osaleb 10 mees- ja 6
naiskonda.
c) Bowlingusektsiooni juhatuse liige Rein Mölder:
Eesti sportlased osalesid eelmisel hooajal järgmistel rahvusvahelistel võistlustel:
1. QubicaAMF World Cup - 15.10.12 - 22.10.12 - Wroclaw, Poola
2. European Youth Championships - 23.03.13 - 01.04.13 - Viin, Austria
3. European Senior Championships - 22.06.13 - 29.06.13 - München, Saksamaa
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Kõrgeid kohti võistlustel ei saavutatud. Kert Truusil jäi finaalihohast 7 kohta puudu. Ta saavutas 82
võistleja seas 30. koha.
Võistlushooaeg kodumaal oli vägagi kasin. Peeti ainult 5 võistlust, millest 4 kuulusid reitingusse. Parim
tulemus on see, et Eestis on olemas EOK poolt tunnustatud bowlingutreener.
Noorte osakaal bowlingus samuti väga väike. Juuniore on vaid 3 (kolm) kõikide klubide kohta kokku.
Ehkki kalendri järgi on võistlushooaeg alanud, ei ole veel võistluskalendrit koostatud.
Toimus arutelu osavõtjate vahel.
Leiti, et mõlemale sektsioonile on olulised järgmised ülesanded:
a) Treenerite koolitamise/väljaõppe süsteemi loomine ja käivitamine.
b) Noorte ja juunioride oluliselt suurem kaasamine sportkeegli ja
bowlingu harrastamisele – vastavate treening-gruppide loomine.
Otsustati püstitada sektsioonide juhatustele järgmised ülesanded:
1. Töötada välja treenerite 1 ja 2 taseme õppekavad – tähtaeg 31.12.2013.a.
2. Kindlustada Eesti esinduste osalemise rarvusvahelistel tiitlivõistlustel.
Hääletamine:
- poolt 11, erapooletuid 0 , vastu 0

7. Jooksvad küsimused ja informatsioon
R. Mölder:
EOK korraldab pidevalt mitmesuguseid sportlastele ja treeneritele mõeldud koolitusi. Jälgida tasub Eesti
Olümpakomitee veebilehte, mille kaudu leiab koolituskalendri. Koolitused on väga odavad, kuna EOK
maksab reeglina pool kuni kolmveerand koolituse hinnast ise kinni. Koolitusele pääseb spordialaliidu
soovitusel. Huvilistel palun kontakteeruda kas sektsiooni presidentidega või EVML presidendiga.
Otsuseid selles päevakorra punktis vastu ei võetud.

8. Koosoleku lõpetamine
Koosolek lõppes kell 20.20.

Koosoleku juhataja
Rein Mölder
/allkirjastatud digitaalselt/
Koosoleku protokollija
Riina Lõhmus
/allkirjastatud digitaalselt/
Protokolli lisad:
• Lisa 1 - Üldkoosoleku osalejate nimekiri
• Lisa 2 – Hooaja eelarve - koond
• Lisa 3 - Bowlingu sektsiooni eelarve
• Lisa 4 - Sportkeegli sektsiooni eelarve
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Lisa 1

Lisa nr 2
Eesti Veeremängude Liit
Hooaja eelarve - koond
Periood: 01.09.2013 - 31.08.2014
Vahendite jääk perioodi algul:

KÕIK KOKKU
4402,49

Bowling

Keegel

EVML üld

1282,00

2408,64

711,85

777,00

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

7770,00
4500,00
3000,00
5100,00
0,00
17370,00

4250,00
3500,00
2000,00
5100,00
0,00
12850,00

3520,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
4520,00

777,00

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

2240,00
7250,00
6645,00
4802,00
20937,00

1300,00
4250,00
5925,00
2575,00
14050,00

940,00
3000,00
720,00
2227,00
6887,00

1200,00
1200,00

-3567,00

-1200,00
82,00

-2367,00
41,64

-423,00
288,85

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

412,49

Lisa 3
Eesti Veeremängude Liit
Bowlingu sektsiooni eelarve
Periood: 01.09.2013 - 31.08.2014
Vahendite jääk perioodi algul:
TULUD
1. Liikmemaksud
ABC bowlingu klubi
……. bowlingu klubi
Fellin Bowling Club
Forselius Bowling
Hobbybowling
Perona Bowling
Planet Bowling
SK Balti Bowling
Veskisilla Bowlinguklubi
Viljandi Bowling Club
Uued liikmed
Kokku:

1282,00

150,00
225,00
125,00
625,00
500,00
375,00
325,00
850,00
400,00
425,00
250,00
4250,00

2. Toetused, sponsorid
- KULKA
- isikud

2000,00
1500,00

Kokku:

3500,00

3. Tulud võistluste ja ürituste korraldamisest
- laekuvad võistlusmaksud
3600,00
- reitingu ja kalendritasud
1500,00
- piletitulu
0,00
- muude teenuste müük
0,00
Kokku:
5100,00
3. Muud tulud
- (karikas)
Kokku:
KOKKU TULUD

Perioodi tulem/jääk per. lõpus:

82,00

KULUD
1. Liikmemaksud
FIQ, WTBA, ETBF

1300,00

Kokku:

1300,00

2. Koondiste ja kandidaatide kulud
- võistlustel osalemine
- kulud treeningutele
- varustuse soetamine
- tiitlivõistlused
- muud kulud

1500,00
500,00
250,00
2000,00
0,00

Kokku:

4250,00

3. Võistluste korralduskulud
- radade/ruumide/vahendite rent
- kohtunike kulud
- teenindava pers. kulud
- transpordikulud
- auhinnad ja meened
- muud kulud

4000,00
300,00
100,00
300,00
1100,00
125,00

Kokku:

5925,00

4. Muud tegevuskulud
- IT ja veebiteenused
- väljaõppe ja koolituskulud
- EVML üldkulud (10% liikmemaksudest)
- muud teenused
- muud kantseleikulud
- juhatuse reserv
Kokku:
KOKKU KULUD

550,00
1000,00
425,00
150,00
100,00
900,00
2575,00
14050,00

0,00
12850,00

Perioodi tulem:

-1200,00

Lisa 4
Eesti Veeremängude Liit
Sportkeegli sektsiooni eelarve
Periood: 01.09.2013 - 31.08.2014
Vahendite jääk perioodi algul:

2408,64

TULUD
1. Liikmemaksud
KK PinPin
KK Reval
SK Talke
KK Tallinn
KK Tartu
SK Kalju
KK Killuke
Kokku:

736,00
672,00
272,00
784,00
384,00
288,00
384,00
3520,00

2. Toetused, sponsorid
- KULKA

1000,00

Kokku:

1000,00

3. Tulud võistluste ja ürituste korraldamisest
- laekuvad võistlusmaksud
0,00
- piletitulu
0,00
- muude teenuste müük
0,00
Kokku:

0,00

3. Muud tulud

Kokku:
KOKKU TULUD

0,00
4520,00

Perioodi tulem/jääk per. lõpus:

41,64

KULUD
1. Liikmemaksud
- WNBA

940,00

Kokku:

940,00

2. Koondiste ja kandidaatide kulud
- võistlustel osalemine
- kulud treeningutele
- varustuse soetamine
- muud kulud

500,00
1000,00
1500,00

Kokku:

3000,00

3. Võistluste korralduskulud
- radade/ruumide/vahendite rent
- kohtunike kulud
- teenindava pers. kulud
- transpordikulud
- auhinnad ja meened
- muud kulud

400,00
20,00

Kokku:

720,00

4. Muud tegevuskulud
- IT ja veebiteenused
- väljaõppe ja koolituskulud
- EVML üldkulud (10% liikmemaksudest)
- muud teenused
- muud kantseleikulud
- juhatuse reserv
Kokku:
KOKKU KULUD

300,00

575,00
350,00
352,00
25,00
25,00
900,00
2227,00
6887,00

