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EVL juhatuse koosolek 08.11.2017 

Koosoleku koht ja aeg: EVL kontor (Laki 14a, Tallinn), 16:00-20:30 

 

Koosolekul osalesid järgmised juhatuse liikmed: Margus Hanson, Indrek Madar, Innar 

Mäesalu, Ian Nelis ja Valentin Ivanov; peasekretär Olga Truuse, tehniline sekretär Jüri Salm. 

Koosolekut juhatas Margus Hanson ja koosolekut protokollis Olga Truuse 

 

Päevakord: 

1. 2017. aasta eelarve täitmine (III kvartali seis) ja 2018. aasta eelarve koostamisest 

2. Lepingutest sportlastega 

3. Põhikirja muutmise algatamine 

4. Aastalõpu üritus 

5. Treenerite kutsekomisjon 

6. Laoruumid EVL-ile  vehklemise varustuse/aparatuuri ladustamiseks 

7. Sõle saali rentimise tingimused 

8. Treenerite töörühm 

 

 

1. 2017. aasta eelarve täitmine (III kvartali seis) ja 2018. aasta eelarve koostamisest. 

Jüri Salm tutvustas 2017.aasta eelarve täitmist 30.09 seisuga. Hetkeseis: meeste ja 

naiste kulud on vastavuses planeeritud eelarvega. 2018 eelarve koostavad Olga Truuse 

ja Jüri Salm. Tähtaeg 30.11. 2018 kinnitatud eelarve tuleb tutvustada peatreeneritele . 

Peatreenerid peavad 2018 hooajaplaani esitama. 

 

2. Lepingutest sportlastega. Näidislepingute osas Olga Truuse suhtleb Eesti 

Kergejõustikuliiduga. Indrek Madar suhtleb Sõudeliiduga. Lepingu valmimise tähtaeg 

31.12.2017.      
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 Juhatuse otsus: noored (kadetid ja juuniorid) panevad sponsorite logod oma võistlusvormile 

vahetult enne võistlusi. 

 

3.  Põhikirja muutmise algatamine - EVL põhikirja kaasajastamise ettepanekute 

esitamise tähtaeg - 17.11.2017 (kõik juhatuse liikmed esitavad oma kirjalikud 

ettepanekud peasekretäri e-mailile: olga@vehklemisliit.ee). Ettepanekute 

ülevaatamine toimub järgmisel juhatuse koosolekul.  

 

4. Aastalõpu üritus – Juhatuse otsus: üritust planeerida 2018 aasta jaanuari algusesse: 

uus juhatuse koosolek ja hooaja peo aeg kokku leppida osapooltega (lähtudes 

koondiste  laagrite ja võistluste ajakavast), 

 

5. Treenerite kutsekomisjon – Meelis Loit on nõus jätkama komisjoni esimehena. 

Komisjoni koosseis vajab ülevaatamist EVL juhatuse poolt. 

 

6. Laoruumid EVL-ile  vehklemise varustuse/aparatuuri ladustamiseks. Olga Truuse 

võtab vähemalt kolm-neli pakkumist ja saadab juhatuse liikmetele heaks kiitmiseks. 

Tähtaeg 31.12.2017. 

 

7. Sõle saali rentimise tingimused – tänase seisuga pole Tallinna linnavalitsus sõlminud 

vehklemissaali opereerimislepingut ja seega ei ole teada eelnimetatud lepingu 

tingimused. Siiski saavad meie koondislased vehklemissaali kasutada. Niipea kui on 

selgunud saali operaator asume läbirääkimistesse saali rentimise tingimuste üle. 

  

8. Võistluste planeerimine ja reisidega seotud kulud – Olga Truuse suhtleb 

reisibüroodega, kes teevad koostööd erinevatega lennuettevõtetega, võimaliku koostöö 

teemadel: kas nad suudavad pakkuda meile paremaid tingimusi piletite 

organiseerimisel. 
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9. Treenerite töörühm – töörühm ei ole juhatuse poolt kinnitatud koosseisus 

koostöövõimeline. Viktor Kirpu on teatanud soovist end  taandada töörühmast, mitmed 

töörühma liikmed ei osale töörühma koosolekutel, senine töörühma juht Tõnu Nurk 

taandas end töörühma juhtimisest, paaril viimasel koosolekul ei ole töörühm olnud 

otsustusvõimeline kvoorumi puudumise tõttu, uut juhti ei ole õnnestunud valida.  

Treenerite töörühma kui juhatuse nõuandva organi töövõimelisuse huvidest lähtudes 

otsustas juhatus:  

 

1. Lõpetada juhatuse 05.01.2017 otsusega kinnitatud treenerite töörühma 

volitused. 

2. Vähendada treenerite töörühma liikmete arvu, nimetades treenerite töörühma 

liikmeteks koondiste peatreenerid: kadetid: naiskonna ja meeskonna 

peatreenerid; juuniorid – naiskonna ja meeskonna peatreenerid; täiskasvanud –   

naiskonna ja meeskonna peatreenerid.  

 

Seega on 2017/2018 hooajal treenerite töörühma liikmed järgmised koondiste 

peatreenerid : 

          Kadetid: 

          Naised: Meelis Loit 

          Mehed: Juhan Salm 

          Juuniorid: 

          Naised: Meelis Loit 

          Mehed: Sergei Bobrov 

           

         Täiskasvanud: 

          Naised: Kaido Kaaberma 

          Mehed: Igor Tšikinjov 
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10. Kampaania Tokyo 2020  - arutati hetkeseisu. Tõdeti, et klipi filmimise materjal on 

toores ja tööd sellega tuleb jätkata Valentini näpunäidete järgi. 

 

11. Eesti tiitlivõistluste tulemuste kajastamine veebis: Võistluste lingid peaksid viima 

EVL kodulehele või EVL kasutaja lehele võistluste läbiviimise programmis. 

 

 

 

 

Margus Hanson 

Koosoleku  Juhataja 

 

Olga Truuse 

Protokollija 

 

 


