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EVL juhatuse koosolek 10.07.2017 

 

Koosoleku koht ja aeg: OÜ Autosõit nõupidamiste ruum (Pärnu mnt. 28, 10141 Tallinn). 

16:00-19:00 

Kohal EVL juhatuse liikmetest: president Margus Hanson, Ian Nelis, Indrek Madar, 

Valentin Ivanov, Jevgeni Karavajev 

Puudusid juhatuse liikmetest: Innar Mäesalu, Sulev Saareväli 

Koosolekut juhatas: Margus Hanson 

Koosolekut protokollis: Ian Nelis 

 

Koosoleku päevakord 

1. Kassatsioonikaebuse esitamisest 

2. Eesti Vehklemisliidu liikmeks astumise avaldused 

3. Kampaaniaga Tokyo 2020 seonduvast 

4. EVL peasekretäri konkurss 

5. Muud küsimused 

 

 

Päevakorra punkt nr. 1 

Kassatsioonikaebuse esitamisest 

Tallinna Ringkonnakohus tegi 30.06.2017. a tsiviilasjas nr 2-16-17091 otsuse, millega otsustas 

jätta Harju Maakohtu poolt samas asjas 16.02.2017. a otsuse muutmata ning Eesti 

Vehklemisliidu apellatsioonkaebuse rahuldamata. Juhul, kui eelnimetatud kohtuotsus jõustub, 

on Eesti Vehklemisliidu juhatuse 12.09.2016 otsuse p 1 kehtetu ulatuses, mis puudutab Irina 

Embrichi vehklemisklubi IREM ning Vehklemisklubi Musketär vastuvõtmist Eesti 

Vehklemisliitu.  

http://www.vehklemisliit.ee/
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Eesti Vehklemisliidu juhatus arutles põhjalikult võimaliku kassatsioonkaebuse esitamise üle, 

kuid juhatuse konsensuslik arvamus oli, et kassatsioonkaebust Tallinna Ringkonnakohtu 

30.06.2017. a otsusele ei esitata. 

Eeltoodut arvestades Eesti Vehklemisliidu juhatus otsustas (poolt 4, vastu 0, erapooletu 1): 

- Mitte esitada kassatsioonkaebust Tallinna Ringkonnakohtu 30.06.2017. a 

tsiviilasjas nr 2-16-17091 tehtud otsuse peale. 

 

 

Päevakorra punkt nr . 2 

Eesti Vehklemisliidu liikmeks astumise avaldused 

Eesti Vehklemisliidule laekus kokku kaks avaldust, milles sooviti astuda Eesti Vehklemisliidu 

liikmeks. 

Avaldused esitasid: 

1) Irina Embrichi vehklemisklubi IREM 

2) Vehklemisklubi Musketär 

 

Irina Embrichi vehklemisklubi IREM ja vehklemisklubi Musketär on esitanud avaldused Eesti 

Vehklemisliidu liikmeks astumiseks seoses asjaoluga, et Tallinna Ringkonnakohus tegi 

30.06.2017. a tsiviilasjas nr 2-16-17091 otsuse, millega jättis Eesti Vehklemisliidu 

apellatsioonkaebuse rahuldamata. Juhul, kui eelnimetatud otsus jõustub, on Eesti 

Vehklemisliidu juhatuse poolt 12.09.2016. a tehtud otsuse punkt 1 kehtetu ulatuses, millega 

Irina Embrichi vehklemisklubi IREM ja vehklemisklubi Musketär võeti vastu Eesti 

Vehklemisliidu liikmeteks.  

Eesti Vehklemisliidu juhatus on seisukohal, et nii Irina Embrichi vehklemisklubi IREM kui ka 

vehklemisklubi Musketär vastavad 10.07.2017. a seisuga kõigile Eesti Vehklemisliidu 

põhikirjas punktis 11 loetletud tingimustele, milledele liidu liikmed peavad vastama. Irina 

Embrichi vehklemisklubi IREM ja vehklemisklubi Musketär tunnistavad ja täidavad Eesti 

Vehklemisliidu põhikirja; harrastavad vehklemist (mõlema klubi põhikirjas on peamise 

tegevusalana sätestatud vehklemise kui spordiala harrastamine ning mõlema spordiklubi 

liikmed harrastavad aktiivselt vehklemist, osaldes seejuures võistlustel sh ka Eesti 

Vehklemisliidu poolt korraldatud võistlusel) ja osalevad aktiivselt Eesti Vehklemisliidu 

http://www.vehklemisliit.ee/
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tegevuses. Mõlemad klubid on tasunud ka ühekordse sisseastumistasu ja regulaarse 

liikmemaksu 2017. a eest. 

Eeltoodut arvesse võttes otsustas Eesti Vehklemisliidu juhatus: 

-        alates Tsiviilasjas number 2-16-17091 tehtud kohtuotsuse jõustumisest võtta Eesti 

Vehklemisliidu liikmeks,  Irina Embrichi vehklemisklubi IREM (registrikood 

80381542) (otsus: 5 poolthäält,  0 vastu); 

-       alates Tsiviilasjas number 2-16-17091 tehtud kohtuotsuse jõustumisest võtta Eesti 

Vehklemisliidu liikmeks vehklemisklubi Musketär (registrikood 80406147) 

(otsus: 5 poolthäält,  0 vastu). 

 

 

Päevakorra punkt nr. 3 

Kampaaniaga Tokyo 2020 seonduvast 

Ian Nelis ja Valentin Ivanov tutvustasid kampaania  ettevalmistamise hetkeseisu ja juhatuses 

otsustamist vajavaid teemasid. Promoklipi valmistamiseks on laekunud mõned pakkumised, 

aga ühiselt jõuti arusaamisele, et pakkujatega tuleb sisu ja teostuse osas läbirääkimisi edasi 

pidada (Indrek Madar, Ian Nelis, Valentin Ivanov). Margus Hanson juhtis tähelepanu, et 

reklaamikampaania ei tohiks ajaliselt kokku langeda kohalike valimiste eelse kampaaniaga, st 

võiks alata peale 15. oktoobrit. Esimesel võimalusel tuleks kokku panna kampaania eelarve, 

samuti on vaja ette valmistada Bondkicki ja Eesti Vehklemisliidu vaheline leping. Enne 

sisuliste tegevusteni jõudmist tuleb otsustada kampaaniakulude katmisega seonduv ja ka see, 

kuidas kampaaniaga kogutud vahendid jagunevad esindusvõistkondade ja alaliidu vahel. 

Otsustati (5 poolthäält,  0 vastu ): 

- Kampaania Tokyo2020 arenduskulud katta vehklemisliidu tegevuskulude 

kasutamata vahenditest 2017. aasta eelarve piires. Tegevuskulude kasutamata 

jääk taastatakse kampaania käigus laekunud vahenditest esmajärjekorras. 

- Kampaaniaga Tokyo 2020 kogutud sponsortoetusest tuleb esmalt taastada 

vehklemisliidu tegevuskulude kasutamata jääk. Kampaania arenduskulusid 

ületav laekunud sponsortoetus jaotada alljärgnevalt: 40 % meeskond, 40% 

naiskond, 20% vehklemisliit. 

 

- Valentin Ivanov tegeleb Bondkick ja EVL vahelise lepinguga, fikseerides 

vastutuse, kohustused, ajaperioodi jm vajaliku eesmärgiga  augusti lõpus 

allkirjastatud  lepinguni jõuda 

 

             Valentin Ivanov koostab kampaania Tokyo 2020 (reklaami)eelarve.  

http://www.vehklemisliit.ee/


 
 
 

                            Vilde tee 71A              
                           12912 Tallinn                tel: +3725044831 

Eesti                    E-post: evl@vehklemisliit.ee 
www.vehklemisliit.ee 

ESTONIAN FENCING ASSOCIATION 
 

 

- Kampaania Tokyo 2020 esimese reklaamikampaania algus mitte enne 15. 

Oktoobrit, st siis kui kohalikud valimised on lõppenud 

 

 

Päevakorrapunkt nr. 4 

EVL peasekretäri konkurss 

Juhatuse liikmed kohtusid EVL peasekretäri kandidaadi Olga Truusega arutades 

mitmesuguseid praktilisi küsimusi, mis tema võimaliku tööle asumisega võivad kaasneda. 

Olga Truuse arvas, et ehkki digiajastul on võimalik enamus igapäevatööst teha ka kaugtöö 

vormis on oluline peasekretäri kohalolek ja otsene suhtlus klubide ja aruandvate isikutega.  

Enne lepinguni jõudmist on vaja üheselt selgeks saada tööjaotus peasekretäri ja tehnilise 

direktori töökohustuste vahel. Juhatus otsustas  (5 poolt, 0 vastu) 

         -peale MMi määratlevad peasekretär ja kandidaat (vajadusel kaasates EVL 

presidenti) töökohtade tööülesannete ja vastutuse jaotuse, mille järel saab EVL teha 

Olga Truusele lõpliku pakkumise. 

 

 

Päevakorra punkt nr. 5 

Muud küsimused 

Arutati OÜ Epee Export poolt juhatusele saadetud kirja üle. Otsustati, et EVL president vastab 

kirjale mõistliku aja jooksul. 

 

 

 

 

Margus Hanson                                                                                                                                                                                                   

Koosoleku juhataja   ja protokollija 

                                                                              

http://www.vehklemisliit.ee/

