EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU

PROTOKOLL
Koosolek toimus 13. märtsil 2019. a. Radisson Blu Hotel Olümpias aadressil Liivalaia 33,
Tallinn, algusega kell 17.00 ja lõpuga 19.00.
OSALESID:

39 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget
4 EJL juhatuse liiget

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale.
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 13.02.2019 ja saadetud
välja kõikidele EJL-i liikmetele 15. veebruaril, 28. veebruaril ja 7. märtsil 2019.
Üldkoosoleku avas ja seda juhtis EJL-i aupresident Jaan Toots.
Registreerimislehtede põhjal saab öelda, et 65-st EJL-i kuuluvast liikmesklubist oli kohal 39, mis
moodustas 60%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
J. Toots tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Evelin Idarandi. Üldkoosolek oli
nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
J. Toots tegi ettepaneku valida üldkoosoleku häältelugejaks Kaja Malts ja Arbo Aasoja.
Üldkoosolek oli nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
J. Toots tutvustas üldkoosoleku päevakorda:
1.
EJL 2018. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine
EJL tegevus:
EJL president/ Raivo Rand
EJL peasekretär/ Urmas Karlson
Kaasesitajad:
Maanteesõidu koondis/ Rene Mandri
Maastikusõidu koondis/ Sulev Lipp ja Karmen Reinpõld
BMX koondis/ Jaan Veeranna
Võistluste korraldus/ Mihkel Reile
Treenerite nõukogu/ Rene Mandri
Kohtunikud/ Mihkel Nanits
2.
EJL audiitori aruande kuulamine
3.
2018. aasta majandusaruande kinnitamine.
4.
Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine 2020.
aastaks
5.
2019. a eelarve kinnitamine
6.
Audiitori kinnitamine 2019-2020. aastaks
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7.

Juhatuse liikme ja asepresidendi valimine

Päevakorrapunkt nr. 1
EJL 2018. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine
ETTEKANNE (Raivo Rand):
Ülevaate juhatuse tegevustest andis Liidu president Raivo Rand. Põhimure 2018. aastal oli
eelarve ja selle täitmine vastavalt koondiste soovidele. Kuna soovid ületasid võimalusi oli
juhatuse töö leida tasakaal, aga sellegi poolest jäi Liit 2018. aastal miinusesse 19 000 euroga.
Peamiseks põhjuseks sellele oli oodatud toetuste vähenemine, näiteks EOK ja Kultuurkapital.
Suurim valearvestus eelarves oli koondiste varustustel, koondiste liikmete arv tõusis ning riiete
peale kulus tunduvalt rohkem raha kui planeeritud. Aasta lõpus leidis juhatus toetajaid juurde
ning lõpetasime aasta netoväärtusega 5000€.
2018. aasta alguses tehti juba kokkuleppeid 2019. aasta toetajatega – Viljandi Metall, Viljandi
linn ja Eesti Höövelliist. Juba praegu, 2019. aasta alguses tegeleti Eesti meistrivõistluste kohtade
otsimisega, eelistatud on kohad, kus on võimekas korraldaja, head nimisponsori võimalused ja
tugev omavalitsus.
2018. aastal arenesid jõuliselt ka uued alad – bmx-kross, bmx freestyle ja cyclo-cross.
2018. aastal tehti Balti riikidele ettepanek ühineda ühendusega Nordic Cycling Federation.
President usub, et sellest kasvab riikide vahel hea sünergia ja kasu. Teatud aladel toimuvad ka
Põhjamaade meistrivõistlused. 10. märtsil 2019 toimus UEC kongress, kus räägiti tramadooli
keelustamisest ja tehnilise dopinguga võitlemisest. Samuti tutvustas UEC uusi arenevaid alasid –
e-bike, beach race, mis siiani on toimunud vaid Prantsusmaal ja rattaslaalom lumel.
Kokkuvõtteks meenutab president, et juhatuse üks põhimõte on, et üritatakse vaadata pikemalt
ette ning tehtud otsuseid üldiselt ümber ei vaadata. Kõikidel osapooltel on võimalus teha oma
ettepanekud ja soovitused juhatusele ning peale seda teeb ka juhatus otsuse.
ETTEKANNE (Urmas Karlson):
2018. aasta eelarve täitmisest andis ülevaate Liidu peasekretär Urmas Karlson. Suur miinus oli
tingitud riigitoetuse vähenemisest. U. Karlson tuletas kõigile meelde, et finants läks siiski
koondistele ja spordi arendamisse. Juhatus ei soovinud koondiseid pidurdada ning peeti
vajalikuks kõik projektid ellu viia olenemata vähenenud tuludest. 2019. aastal ollakse
tähelepanelikumad ning eelarvet jälgitakse täpsemalt. Tööjõu kulu langes augusti kuus seoses
Tanel Kangerti välja arvamisega EOK b kategooriast.
KÜSIMUS (Allar Tõnissaar): Osadel spordialadel on teised tippvõistlused, kui ainult maailma ja
Euroopa meistrivõistlused. EOK-s hinnatakse ainult tiitlivõistlusi. Kas selles osas on ka lobitööd
tehtud?
VASTUS (Urmas Karlson): Kultuuriministeeriumisse on lisatud ekspertkomisjoni liikmed, kes
arvestavad eriliste tulemustega ka kommertsvõistlustelt.
KIRJALIK KÜSIMUS (Kaupo Raag): Aruandest võime lugeda, et EJL on võtnud laenu, kuid
aruandest ei selgu kellelt ja miks?
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VASTUS (Raivo Rand): 2018. aasta lõpus võttis Liit laenu, et teha ettemakse koondiste laagrite
ja võistluste majutustele ja lennupiletitele. Laen võeti Rand ja Tuulberg AS-ilt, tänaseks on laen
tagasi makstud.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks Rene Mandrile.
1. KAASETTEKANNE (Rene Mandri):
Maanteekoondiste tegemistest andis ülevaate U23 koondise peatreener Rene Mandri. R. Mandri
tõi välja, mida tähendab koondiste treenerite töö – kui palju on võistlusi, laagreid ning kui palju
on Liidul võimekust koondistega väljas käia. R. Mandri möönab, et kokku tuli tal reisi- ja
võistluspäevi 180, millest 172 on välislähetusel. Jaan Kirsipuul tuli juunioride koondisega 100
võistlus- ja reisipäeva. Tänu juhatuse tööle on koondiste eelarved suurenenud, mis tagab
koondiste järjepideva töö ettevalmistuses.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks Sulev Lipule ja trenerile Karmen Reinpõldile.
2. KAASETTEKANNE (Sulev Lipp):
Ülevaate maastikukoondise tulevikust andis koondise mänedžer ja juhatuse liige Sulev Lipp. S.
Lipp märkis, et tema selge eesmärk juhatusse kandideerimisel oli ellu tuua tugev kohalik
olümpiakrossi sari, et alale juurde tuua noori. Praegu on leitud sarjale peatoetaja Husqvarna, kes
toetab sarja 10 000 euroga. Ülevaade sarja edukusest – erinevate vanuseklasside peale on leitud
kuus poissi, kes selle alaga pühendunult tegelevad, tüdrukuid vastavalt 2. Sarja aitavad ülal hoida
seenior- ja sportklasside sõitjad.
3. KAASETTEKANNE (Karmen Reinpõld):
Ülevaate olümpiakrossi kvalifitseerumise süsteemist olümpia mängudele andis koondise treener
Karmen Reinpõld. OM kvalifikatsioonis saavad kohad 21 riiki, punkte kogutakse kaks aastat.
Esimene kvalifikatsiooni ring algas mais 2018 ja läheb lukku mais 2019, seal pääseb OM-ile
kolm esimest meest ja naist. Tänase seisuga on Eesti meestes tabeli 26. kohal ja naised 26. kohal.
Meestest koguvad riigile punkte Martin Loo, Peeter Pruus, Armin Pilv ja Markus Pajur, naistele
Janika Lõiv, Greete Steinburg, Maaris Meier ja Mari-Liis Mõttus.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks Jaan Veerannale.
4. KAASETTEKANNE (Jaan Veeranna):
Ülevaate BMX-krossi tegemistest andis koondise esindaja Jaan Veeranna. Kuna BMX-kross on
noor spordiala nõuab ala spetsiifika varajast alustamist. Hetkel on ala rohkem noorte pärusmaa.
Praegused konkurentsivõimelised poisid jääval meil 14-15 ja noorematesse vanuseklassidesse.
Lähtudes ala spetsiifikast tegeletakse rohkem noorte sportlastega, seetõttu on tegutsemine käinud
rohkem lapsevanemate rahakoti ja entusiasmi pealt. Koondisel palgalisi treenereid ega mänedžere
ei ole. 2019. aastal sai BMX-krossi edendamisel Eestis 9. aasta. Tulemused on olnud positiivsed
ja iga aasta on latti tõstetud. Kuna krossi koondise tegevus sõltub suuresti lapsevanematest, siis
on J. Veeranna koondanud andekad poisid ja tüdrukud, kes on alast huvitatud ja tegelevad sellega
tõsiselt. Korraldatud on erinevaid võistlusi ja treeninglaagreid, kuhu on kutsutud erinevate
klubide ratturid. Kõikidelt korraldatud võistlustest on tehtud ka netiülekandeid, mis on saanud
ülemaailma kajastuse. Kokkuvõttes tänas J. Veeranna juhatust, et koondise eelarvet on suudetud
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tõsta mitmekordselt.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks Mihkel Reilele.
5. KAASETTEKANNE (Mihkel Reile):
Ülevaate võistluse korraldajate tegevustest andis kogu esindaja Mihkel Reile. Kogu tegemised on
mitmeid aastaid olnud pigem formaalsed, kuid tänavu Jõulumäe seminaril korraldati avatud
korraldajate kogu koosolek, kuhu olid oodatud kõik huvilised. Koosolekul otsustati neli asja –
kogu olemasolu on tähtis, kogule on vaja valida uus juhatus, olla võiks kaks alade põhist juhatust
ning defineeriti, kes võiksid kuuluda korraldajate kogusse. Korraldajate kogu tööst võiksid osa
võtta kõik huvilised, kes selleks ise soovi on avaldanud ja kes plaanivad või juba korraldavad
võistlusi. Infokiri kogu töösse panustamise kohta on välja saadetud, aga kahjuks laekus ainult viis
sooviavaldust. M. Reile tegi ettepaneku anda korraldajatele kaks nädalat pikendust ning seejärel
tööga edasi minna.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks Rene Mandrile.
6. KAASETTEKANNE (Rene Mandri):
Ülevaate treenerite nõukogu tööst andis nõukogu esindaja Rene Mandri. 2018. aastal peeti kolm
koosolekut sügisel peale hooaega. Nõukogu tööd alustati 11. liikmega, kuid lõpetati 9. R. Mandri
initsiatiivil toimusid nõukogu töös muudatused, mida tutvustati tänavu Jõulumäe seminaril.
Seminaril saadi ülevaade, kes on valmis nõukogu töös kaasa lööma ning valiti nõukogu tööd
dokumenteerima ja suhtlust korraldama Kristina Kapajeva. Kokkuvõttes läheb treenerite nõukogu
juhatus väiksemaks ning juurde luuakse erinevad töögrupid.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks Mihkel Nanitsale.
7. KAASETTEKANNE (Mihkel Nanits):
Ülevaate kohtunike tegemistest andis kohtunike kogu juhatuse liige Mihkel Nanits. 2018. aastal
oli kohtunike tööga hõivatud 29 inimest, kellest 3 UCI poolt tunnustatud. Osa võeti 78.
võistlusest. Kohtunike kogu üldkoosolek andis tänavu Jõulumäe seminaril juhatusele hinde
rahuldav ning samas valiti ka uus juhatus. Kohtunike kogu suurim probleem on seoses
järelkasvuga, noori kohtunikke on peale tulnud äärmiselt vähe. Sellega seoses ei antud Liidu
hooaja lõpuüritusel välja noorkohtuniku tiitlit. Täiendusena liiguvad kohtunikud üle
veebipõhisele aruande vormile. Tunnustust väärib, et 2018. aastal omistasid EJL abikohtuniku
litsentsi 11 kohtunikku, millest 3 cyclo-crossis ja 8 BMX-krossis. 2019. aasta hooaeg tuleb
kohtunikel sama tihe, kui eelmine. Juhatuse prioriteedid ja eesmärgid ei ole muutunud –
üritatakse leida noori, kes on huvitatud kohtuniku tööst ning neid innustada; aidata korraldajatel
võistlus läbi viia kõrgemal tasemel. Samuti on kohtunike kogu seisukohal, et võistluste
korraldajate kogu võiks eksisteerida.
Päevakorrapunkt nr. 2
EJL audiitori aruande kuulamine
Urmas Karlson luges ette EJL-i audiitori aruande arvamuse.
Arvamus
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Oleme auditeerinud Eesti Jalgratturite Liit raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi
seisuga 31.12.2018 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet
eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas
märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
mittetulundusühingu finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Rein Ruusalu
Vandeaudiitori number 261
PKF Estonia OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 12
Tallinn, Pärnu mnt 141
18.02.2018
Juhataja küsis, kas kellelgi on küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Päevakorrapunkt nr. 3
2018. aasta majandusaruande kinnitamine
Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas.
KUULATI: U. Karlson – EJL’i juhatus esitab üldkoosolekule tutvumiseks, arutamiseks ja
kinnitamiseks Eesti Jalgratturite Liidu 2018. a. majandusaruande.
ETTEPANEK: J. Toots tegi ettepaneku kinnitada EJL 2018. a. majandusaruande.
HÄÄLETAMINE: POOLT 39
OTSUSTATI: Kinnitada EJL 2018. a. majandusaruanne.
Päevakorrapunkt nr. 4
Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine
KUULATI:
U. Karlson – Edastan juhatuse ettepaneku, milleks oleks 2020. a. EJLi sisseastumismaksuks 260
€ ja liikmemaksuks 100 € ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. veebruar 2020.
ETTEPANEK:
J. Toots – Kes on selle poolt, et kinnitada sisseastumismaksuks 260 € ja aastamaksuks 100 € ning
aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. veebruar 2020?
HÄÄLETATI:
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Kinnitada sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ning selle tasumistähtajaks 1.
veebruar 2020.
POOLT 39, vastu ega erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI: Kinnitada 2020. aasta sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ja selle
tasumistähtajaks 1. veebruar 2020.
Päevakorrapunkt nr. 5
2019. a. eelarve kinnitamine
Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile päevakorra viienda punkti osas.
KUULATI:
U. Karlson – EJL’i juhatus esitab üldkoosolekule tutvumiseks, arutamiseks ja kinnitamiseks Eesti
Jalgratturite Liidu 2019. a. eelarve suurusega 505 295€.
Eelarve on juhatuse poolt kinnitatud üldkoosolekule esitamiseks 13. veebruaril 2019.
Tulud 2019.a. on 505 295,00€.
Kulud 2019. a on 486 553,84€.
Kulude tulude vahe 2019 aasta lõikes 18 741,16€.

KÜSIMUS (Johannes Jõgi): Kui suurele proportsioonile on võimalik eelarves pidurit tõmmata?
VASTUS (Raivo Rand): Kulud on väga sarnased 2018. aastaga ja nendest peame ka hammastega
kinni hoidma. Natukene suurem kulu võib tulla seoses maastikuratta koondisega, aga tulude
ressursid ei ole veel tühjad ja on kohti, kust veel toetust küsida.
KÜSIMUS (Kaupo Raag): Miks Eesti Meistrivõistluste kulud on väiksemad kui eelneval aastal?
VASTUS (Raivo Rand): Maantee MV toimuvad Viljandis ning aasta alguses tegime kokkuleppe
Viljandi linnaga, kes toetab võistlust 6000 euroga, see raha läheb otse korraldavale klubile,
seepärast ka kulud selle summa väärtuses väiksemad.
KÜSIMUS (Indrek Kelk): Mida mõeldakse TV ülekannete all eelarves?
VASTUS (Sulev Lipp): ERR tegi meile ettepaneku teha ülekanded maantee, maastiku ja cyclocrossi Euroopa meistrivõistlustest aastatel 2019-2021. Meie poolne toetus sellele on aastas 6000
eurot.
ETTEPANEK: J. Toots tegi ettepaneku kinnitada EJL 2019. a. eelarve.
HÄÄLETAMINE: POOLT 39
OTSUSTATI: Kinnitada 2019. a. EJL eelarve.
Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid?
Küsimusi ei olnud.
6

Päevakorrapunkt nr. 6
Audiitori kinnitamine 2019-2020. aastaks
Juhataja andis sõna Raivo Randile päevakorra kuuenda punkti osas.
EJL-i juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks vandeaudiitor Rein Ruusalu, tegevusluba nr.
261 (PKF Estonia OÜ, tegevusluba nr. 12) 2019-2020. aastaks. Audiitori tasu aastas on
1800€+KM.
ETTEPANEK: J. Toots tegi ettepaneku kinnitada audiitor aastateks 2019-2020.
HÄÄLETAMINE: POOLT 39
OTSUSTATI: Kinnitada audiitor aastateks 2019-2020.
Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid?
Küsimusi ei olnud.
Päevakorrapunkt nr. 7
Juhatuse liikme ja asepresidendi valimine
Juhataja andis sõna Raivo Randile päevakorra seitsmenda punkti osas. Kuna Erkki Raasuke ei ole
saanud osaleda viimastel juhatuse koosolekutel suurenenud töökoormuse tõttu, tegi ta avalduse
juhatusest välja astuda. Liidu juhatus teeb ettepaneku valida juhatusse Sander Maasingu, kelle
ülesandeks juhatuses jääks jalgrattaspordiga seotud spordirajatiste arendamine. Uueks
asepresidendiks teeb juhatus ettepaneku valida pikaaegse juhatuse liikme Enn Veskimägi.
ETTEPANEK: J. Toots tegi ettepaneku valida juhatuse liikmeks Sander Maasingu.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 32 poolt, erapooletuid 1, vastu 6 – EJL juhatuse liikmeks valiti Sander
Maasing
ETTEPANEK: J. Toots tegi ettepaneku valida asepresidendiks Enn Veskimägi.
HÄÄLETAMINE:
Hääletamise tulemusena 36 poolt, erapooletuid 1, vastu 2 – EJL juhatuse asepresidendiks valiti
Enn Veskimägi

EJL autasustas uusi liikmeid EJL-i liikmeks saamise puhul tunnistusega. Tunnistused said endale
MTÜ PaRe Sport ja MTÜ CX Eesti.
Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku lõppenuks.
________________________

________________________

Jaan Toots

Evelin Idarand

Koosoleku juhataja

Protokollija
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