MTÜ Eesti Veeremängude Liit
Üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg : 30. augustil 2017.a.
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Paldiski mnt 96, (Al Mare bowlingusaal)
Koosoleku algus: 18:00
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 16 liiget (8 bowlingu- ja 8 sportkeegli sektsioonis).
Üldkoosoleku kvoorumiks on seega vastavalt põhikirjale 9 hääleõiguslikku esindajat. Kohal on 9
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.
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:
1. EVML-i, Bowlingusektsiooni ja Sportkeegli sektsiooni presidentide aruanded 2016-2017 hooaja
tegevuse kohta.
2. EVML juhtkonna valimised. Valitakse EVML president, sektsioonide presidendid ja sektsioonide
juhatuste liikmed.
3. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks.
4. Hooaja 2017-2018 eelarve kinnitamine.
5. 2017-2018 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine.
6. Jooksvad küsimused ja informatsioon.
Otsustati: Kinnitada päevakord.
Hääletamine:
– poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0

1. EVML-i, Bowlingusektsiooni ja Sportkeegli sektsiooni presidentide aruanded
2016-2017 hooaja tegevuse kohta.
Kaido Kirs - sportkeegli presidendi aruanne
Eelmisel hooajal sai enam tähelepanu pööratud U18 sportlastele, ehkki neid on vähe. Toetati nende
osalemist MM-l. Osaleti veel mitmetel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (MM, MK, EK).
Reitingu võistlused peeti kahes liigas: meistriliigas ja esiliigas. Meistriliigas osales 6 mees- ja 6
naisvõistkonda. Esiliigas 6 meesvõistkonda.
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Sportliku tegevuse ja taseme takistuseks on ala vähene populaarsus, mängijate kontingent vananeb.
Uus Mustamäe saal ei ole veel olulist mängijate lisa toonud. Tavaliselt võtabki uue koha käivitamine ja
tuntuks saamine ca 3 aastat.
Rahaliselt sai jäädud eelarve piiridesse. Teiste artiklite vähendamise arvelt finantseeriti U18 sportlaste
osalemist MM-l.
Hooaeg kulges üldiselt normaalselt.
Raivo Tamm - bowlingu presidendi aruanne
Sportlik pool oli möödunud hooajal eriliste saavutusteta. Kaks esikohta saavutati Soome võistlustel
(Kert Truus ja Carl Kinnunen), tiitlivõistlustel edu ei saavutatud.
Endiselt on raske saavutada kokkuleppeid saalidega võistluste läbiviimiseks. Saalid ei ole huvitatud
sportlastest, kuna “tavakülalised” on kasulikumad.
Sektsiooni juhatus korraldas ja viis läbi hooajal 4 võistlust: Eesti MV-d seenioridele, paaridele ja
individuaalarvestuses ning AMF World Cup valikvõistluse. Muudetud süsteemi järgi viidi läbi reitingu
arvestus. See vajab järgmisel hooajal täpsustamist.
Endiselt on probleeme veebilehe toimimisega – info jõuab avalikkuse ette aeg-ajal väga suure
hilinemisega.
Hetkel on sektsioonis registreeritud 192 sportlast. Loodetavasti jätkub kasv ka eelseisval hooajal.
Liituda võiksid kaks uut klubi: üks Põlvast ja üks Rakverest.
Raha ei ole kunagi liiga palju aga eelarve negatiivseks ei läinud.
Rein Mölder – EVML presidendi aruanne
Üks olulisemaid EVML presidendi tegevusi on suhtlemine Eesti Olümpiakomiteega. EOK-s on uue
presidendi valimiste järgselt olulisi töökorralduse muudatusi. Sisuline tegevus on endiselt suunatud
olümpiaaladele, mistõttu veeremängudele sellest olulist tulu ei ole tõusnud. Finantseerimist EOK,
KULKA või Hasartmängunõukogu poolt ei ole meie alaliit kahjuks saanud.
EVML tegemistes ei ole olulisi muudatusi. Mõlemad sektsiooni juhatused töötavad iseseisvalt.
Sportkeegli sektsiooni juhatuse koosolekutel on arutatud kõiki olulisi küsimusi. Järgmise hooaja
tegevuste kavandamine arutatakse läbi koos kõikide klubide esindajatega. Võib öelda, et sektsioonis
on “kord majas”.
Tõhusalt tegutsevat juhatust bowlingusektsioonis ei ole juba aastaid. Suuri asju ei ole suudetud läbi
viia. Vajalik minimaalne on tehtud (Eesti MV-d, osalemine tiitlivõistlustel jne.) aga ootused on ilmselt
kõigil bowlinguga seotud inimestel suuremad. Ilmselt on probleem ikka inimestes, sestap valimegi täna
uusi juhatuse liikmeid.
Kahjuks ei ole oluliselt edasi liikunud ka treenerite koolitamise ja atesteerimine teema. Sportkeegli
sektsioonil on küll vormistatud korralik õppematerjal treeneritele aga ikka on puudu veel õppekava(d),
eksamite korraldamise ja läbiviimise süsteem. Bowlingusektsioonis samad mured ja ei ole ka sellist
eestikeelset õppematerjali. Soome Keegliliit on andnud nõusoleku nende õppematerjalide
kasutamiseks ja pakub ka võimalust meie huvilistel osaleda treenerite koolitusel Soomes. Isiklikult
kavatsen oma treeneri kvalifikatsiooni tõsta EKR 4 tasemele.
Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0

2. EVML juhtkonna valimised.
EVML president (valitakse otseselt ametikohale).
Hr Raivo Tamm esitas EVML presidendi kandidaadiks hr Rein Mölderi (SK Balti Bowling), kes täitis seda
ametit ka eelmisel perioodil. Hr Rein Mölder teatas, et on nõus enda valimisega EVML-I presidendi
ametikohale. Teisi kandidaate ei esitatud.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0
Hääletamise tulemusel osutus hr Rein Mölder valituks Eesti Veeremängude Liidu
presidendiks/juhatuse liikmeks.
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Sportkeeglisektsioon
Sektsiooni president/juhatuse liige (valitakse otseselt ametikohale)
Sektsiooni klubide hooaja avakoosolekul otsustati esitada sektsiooni presidendi kandidaadiks eelnevalt
sellel ametikohal tegutsenud hr Kaido Kirs (KK Tallinn). Kaido Kirs viibis koosolekul ja teatas, et on nõus
enda valimisega EVML-I sportkeegli sektsiooni presidendi ametikohale. Teisi kandidaate ei esitatud.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0
Hääletamise tulemusel osutus hr Kaido Kirs valituks Eesti Veeremängude Liidu sportkeeglisektsiooni
presidendiks/juhatuse liikmeks.
Sektsiooni juhatuse liikmed (valitakse kuni 3 liiget)
Sektsiooni klubide hooaja avakoosoleku ettepaneku põhjal otsustati juhatusse valida 3 liiget.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0
Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati pr Anneli Kukk (KK Killuke), hr Tarmo Lüll (KK Reval) ja hr Gert
Piksar (KK PinPin). Kandidaadid viibisid koosolekul ning teatasid, et on nõus enda valimisega EVML-I
sportkeegli sektsiooni juhatuse liikme ametikohale. Teisi kandidaate ei esitatud.
Otsustati hääletada kogu kandidaatide nimekiri korraga.
Hääletamine:
- poolt 8, erapooletuid 1 , vastu 0
Hääletamise tulemusel osutusid pr Anneli Kukk, hr Tarmo Lüll ja hr Gert Piksar valituks sportkeegli
sektsiooni juhatuse liikmeteks.
Bowlingusektsioon
Sektsiooni president/juhatuse liige (valitakse otseselt ametikohale)
Hr Rein Mölder tegi ettepaneku valida bowlingusektsiooni presidendiks hr Raivo Tamm. R. Tamm on
klubi Perona Bowling president ja samanimelise Pärnu bowlingusaali juht. Ta omab bowlingualaseid
kogemusi üle kümne aasta. Hr Raivo Tamm vastas koololekul osalenute küsimustele.
Raivo Tamm viibis koosolekul ja teatas, et on nõus enda valimisega EVML-I bowlingu sektsiooni
presidendi ametikohale. Teisi kandidaate ei esitatud.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0
Hääletamise tulemusel osutus hr Raivo Tamm valituks Eesti Veeremängude Liidu bowlingusektsiooni
presidendiks/juhatuse liikmeks.
Sektsiooni juhatuse liikmed (valitakse kuni 5 liiget)
Hr Raivo Tamm tegi ettepaneku valida juhatusse Riina Lõhmus (Hobbybowling), Taavi Allsalu (Perona
Bowling) ja Jaanek Talisainen (Viljandi Bowling). SK Balti Bowlingu esindaja Gabriel Veide leidis, et ka
Tallinast peaks olema keegi esindatud ja seadis üles enda kandidatuuri.
Otsustati juhatusse valida 4 liiget.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0
Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati Riina Lõhmus (Hobbybowling), Taavi Allsalu (Perona Bowling),
Jaanek Talisainen (Viljandi Bowling) ja Gabriel Veide (SK Balti Bowling). Kandidaadid viibisid koosolekul
ning teatasid, et on nõus enda valimisega EVML-I sportkeegli sektsiooni juhatuse liikme ametikohale
Teisi kandidaate ei esitatud.
Otsustati hääletada kogu kandidaatide nimekiri korraga.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0
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Hääletamise tulemusel osutusid Riina Lõhmus, Taavi Allsalu, Jaanek Talisainen ja Gabriel Veide
valituks bowlingusektsiooni juhatuse liikmeteks.

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 eelmisel hooajal kehtinud määrasid.
Otsustati:
a) Sportkeegel:
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 1. septembriks 2017.a., tasumine vastavalt
esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2017.a..
Hääletamine:
poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0
b) Bowling:
Kaheosaline liikmemaks: klubimaks 150.- eurot ja isiku liikmemaks 10.- eurot iga klubiliikme kohta.
Liikmemaksu tasumise kord:
Klubidel esitada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 20. septembriks 2017.a., tasumine vastavalt
esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2017.a.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0

4. Hooaja 2017-2018 eelarve kinnitamine.
Hooaja eelarve projekti tutvustas hr Rein Mölder. Eelarve arvestab kinnitatud liikmemaksude
määradega. Ei tee illusioone, et saab välist finantseerimist või sponsorrahasid. Eelarves on arvestatud
omatoetused.
Sportkeeglisektsiooni tuludeks on kavandatud 3730 eurot ja kuludeks 4048 eurot. Kulude ülekaal
tuludest 318 eurot. Bowlingusektsiooni tuludeks on planeeritud 9670.- eurot ja kuludeks 12612 eurot.
Kulude ülekaal tuludest 2942 eurot. Kogu eelarve kulud ületavad tulusid rahaliste vahendite suure
jäägi tõttu. Bowlingusektsioonile on laekunud vahendid, mis kulutatakse sihtotstarbeliselt seoses
sportlaste ECC-le lähetamisega.
EVML eelarve koondina on lisatud protokollile (lisa 2).
Otsustati:
1. Kinnitada EVML 2017-2018 hooaja eelarve esitatud kujul, sealhulgas
1.1. Sportkeeglisektsiooni eelarve tulud 3730 eurot ja kulud 4048 eurot,
1.2. Bowlingusektsiooni eelarve tulud 9470 eurot ja kulud 12612 eurot,
1.3. Üldkulude eelarve tulud 690 eurot ja kulud 700 eurot.
2. Eelarve üksikute artiklite vahel on sektsioonide juhatustel õigus teha ümberpaigutusi
vastavalt vajadustele üldeelarve piires.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0

5. 2017-2018 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine.
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Toimus hooaja 2017-2018 tegevuste arutelu.
Arutelu käigus võtsid sõna ja/või kommenteerisid erinevaid teemasid kõik koosolekust osavõtjad.
Enam tõusid esile järgmised probleemid:
Sportkeegel:
• Ala populaarsus peaks olema suurem. Hea/normaalne oleks, kui 6-rajalise saali kohta oleks ca 100
sportlast/harrastajat. Meil on Tallinna piirkonnas kaks saali. Sportlasi pisut üle saja.
• Noori on ala juures vähe: U23 klassis vaid kaks.
• Treenerite koolitamiseks ja atesteerimiseks on „peaaegu“ kõik olemas, vaja lõpuni vormistada.
Bowling:
• Sportlaste arv küll kasvab aga see protsess peaks olema kiirem.
• Suhted saalidega (rahalised) keerulised. Võistluste korraldamine keeruline (kallis).
• Võistluskalender vajaks täiustamist, eriti reitinguvõistluste osas.
• Treenerite koolitamise ja atesteerimise süsteem vaja luua.
• Info kajastamise operatiivsus veebis peab saama lähiajal korda.
Otsustati:
Pidada eelseisval hooajal esmatähtsaks veeremängude kandepinna laiendamist ja treenerite
väljaõppe ning atesteerimise süsteemi loomist. Sektsioonide juhatustel töötada välja ja vormistada
6 kuu jooksul treenerite koolitamise ja atesteerimise kord ja tingimused.
Hääletamine:
- poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0

6. Jooksvad küsimused ja informatsioon.
Rein Mölder:
Taas tuleb rääkida aruandluse esitamisest. Andmed/aruanded tuleb esitada Sprordiregistrile ja
Äriregistrile. Ehkki enamus on kohustused korrektselt täitnud, on ka mõned klubid midagi tegemata
jätnud. Spordiregistri tänastel andmetel on EVML klubidel aruannete esitamisel järgmised puudused:
• Ühtegi aruannet ei ole esitanud Hansa Bowling.
• Aastaaruanne on Äriregistrile esitamata Hobbybowlingul.
• Aastaaruande esitas Äriregistrile hilinemisega SK Talke.
Otsuseid selles päevakorra punktis vastu ei võetud.

Koosoleku lõpetamine
Koosolek lõppes kell 19.43.
Koosoleku juhataja
Rein Mölder
/allkirjastatud digitaalselt/
Koosoleku protokollija
Riina Lõhmus
/allkirjastatud digitaalselt/
Protokolli lisad:
• Lisa 1 - Üldkoosoleku osalejate nimekiri
• Lisa 2 - Hooaja 2016-2017 eelarve - koond
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Lisa 2

Eesti Veeremängude Liit
Hooaja eelarve - koond
Periood: 01.09.2017 - 31.08.2018
Vahendite jääk perioodi algul:

KÕIK KOKKU
3386,29

Bowling

Keegel

EVML üld

3046,27

321,52

18,50

690,00

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

6900,00
3000,00
0,00
3500,00
0,00
13400,00

3170,00
3000,00
0,00
3500,00
0,00
9670,00

3730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3730,00

690,00

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

2310,00
5850,00
3285,00
5915,00
17360,00

1370,00
4800,00
2775,00
3667,00
12612,00

940,00
1050,00
510,00
1548,00
4048,00

700,00
700,00

-3270,00

-2942,00
104,27

-318,00
3,52

-10,00
8,50

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

116,29

