
                                           

 

 
                                          Pirita tee 12                                                           Tel: (372) 6031528 
                                             10127 Tallinn                                                     Faks: (372) 6031529 
                                              Eesti                                                               E-mail: nikolai@vehklemisliit.ee 
                                                                                                                   www.vehklemisliit.ee 

 

 

 

 

Eesti Vehklemisliidu juhatuse koosolek 10.06.2010 
 

 

Koosoleku toimumise koht:  EOK maja, Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti, II korrusel. 

Kuupäev: 10.06.2010 

Koosoleku aeg: 15:00 – 16:15 

Koosolekul osalesid:  

EVL President – Tõnis Kaasik 

EVL Juhatus – Ruslan Jakimov, Peeter Turnau, Meelis Loit, Boris Joffe, Ants Veetõusme, Kalle 

Rõõmus 

Külalised: 

 Nikolai Novosjolov, Tõnu Nurk 

Koosolekut  juhatas: Tõnis Kaasik 

Protokollis: Peeter Turnau 

 

 

Päevakord: 

 

1. EVL peasekretäri ametikoha täitmisest  

2. Muud küsimused 
 

 
Protokoll 
 
Päevakorra punkt nr. 1 
EVL peasekretäri ametikoha täitmisest,  

President Tõnis Kaasik andis ülevaate hetkeolukorrast.  Martti Moosuse kirjas tõstatatud küsimused 

,Nikolai Novosjolov ja Tõnu Nurk saatsid eelnevalt omad selgitused juhatuse liikmetele 
 

 Puudu kaustad sissetuleva ja väljamineva kirjavahetusega 

o Kaustu pole olnudki, osaliselt oli informatsioon arvutis, mis aga kustutatud eelmise   

o peasekretäri poolt 

 Juhatuse ja üldkogu koosolekute protokollid  (viimane, aastast 2008)  

o Kõik olemasolevad protokollid on  EVL kodulehel, ülejäänud puudu! 

 2010 eelarve  ja eelarve täitmise kohta    

o lahenenud 

 Võistlusprotokollid  

o Enamus protokolle on kodulehel 

 Treenerite nõukogu protokollid 

o Protokollid peatreeneri käes 

   Käskkirjade ja korralduste kaust 

o Sellist kausta ei eksisteeri. 

   Ülevaade EVLile tegelikult kuuluva vara kohta ,varustuse remont, hooldamine 

o Tõnu Nurk  ja Nikolai Novosjolov andsid ülevaate  varustuse saamise -hoidmise 

ajaloost.   Varustus pole EVL arvel. 

 Uue peasekretäri valimine 
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Otsustati:  

 

 Nikolai Novosjolov taastab kadunud informatsiooni   ja tagastab  arvuti EVL. 

 Juhatuse koosoleku ja üldkoosoleku protokollid allkirjastatakse  edaspidi järgmisel juhatuse 

koosolekul. 

 Eelarve seotud küsimused on lahendatud. 

 Säilitada kolme viimase aasta võistluste protokollid kodulehel ja vanemad arhiveerida. 

 Treenerite nõukogu protokollid säilitada treenerite nõukogu esimehel, vanemad arhiveerida 

EVL-s 

 Kõik lähetused tuleb teha korraldusega, muud korralduse vastavalt vajadusele. 

 Viia läbi EVL varustuse inventuur hiljemalt 01.07.1010, võtta varustus bilansiväliselt arvele ja 

anda vastutavale hoiule vehklemisklubile Tallinna Mõõk . Inventuuri akt lisatakse hiljem 

käesoleva protokollile lisana ,vastutajaks  Kalle Rõõmus 

 EVL Varustuse remondi ja hooldamise teemal teha pakkumine Alar Källele, vastutajaks 

Peeter Turnau. 

 Teha ettepanek EVL peasekretäri  ametikohale asumiseks häältega 6 poolt ,üks vastu  Jüri 

Salmile ja volitada president vastavaid läbirääkimisi pidama. 

     

  

Päevakorra punkt nr. 2 
Muud küsimused. 

TV ülekanded Tallinna Mõõgal 

 

Ruslan  Jakimov tõstis üles küsimuse õigeaegsest meediaga suhtlemisest Tallinna Mõõga MK etappi 

silmas pidades. 

 

Otsustati: 

Teha ülesandeks uuele valitavale peasekretärile suhelda erinevate meedia ettevõtetega ja võimlausel 

sõlmida  eelkokkulepped MK etapi kajastamiseks  TV-s hiljemalt augusti lõpuks. 

 

 
 

 
Peeter Turnau  
EVL juhatuse liige 
10.06.2010.a. 


