EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU

PROTOKOLL
Koosolek toimus 11. märtsil 2020. a. A. Le Coq Arenal aadressil Jalgpalli 21, Tallinn, algusega
kell 17.00 ja lõpuga 19.00.
OSALESID:

43 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluvat klubi liiget
4 EJL juhatuse liiget
5 külalist
(registreerimislehed lisatud)

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale.
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 05.02.2020 ja saadetud
välja kõikidele EJL-i liikmetele 29. jaanuaril, 18. veebruaril ja 4. märtsil 2020.
Üldkoosoleku avas ja juhatas seda EJL-i president Raivo Rand, vastavalt EJL põhikirjale.
Registreerimislehtede põhjal on 64-st EJL-i kuuluvast liikmesklubist oli kohal 43, mis moodustas
67%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.
R. Rand tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Evelin Idarandi. Üldkoosolek oli
nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
R. Rand tegi ettepaneku valida üldkoosoleku häältelugejateks Rein Solnaski ja Arbo Aasoja.
Üldkoosolek oli nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud.
R. Rand tutvustas üldkoosoleku päevakorda:
1.
EJL 2019. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine
EJL tegevus:
EJL president/ Raivo Rand
EJL peasekretär/ Urmas Karlson
Kaasesitajad:
Maanteesõidu koondis/ Rene Mandri
Treenerite nõukogu/ Rene Mandri
Maastikusõidu koondis/ Karmen Reinpõld
BMX koondis/ Jaan Veeranna
Võistluste korraldus/ Mihkel Reile
Kohtunikud/ Rein Solnask
2.
EJL-i audiitori aruande kuulamine
3.
2019. aasta majandusaruande kinnitamine.
4.
Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine 2021.
aastaks
5.
2020. a eelarve kinnitamine
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Päevakorrapunkt nr. 1
EJL 2019. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine
ETTEKANNE (Raivo Rand):
Head Eesti Jalgratturite Liidu liikmed, head sõbrad. Mul on hea meel näha, et teid on hoolimata
maailmas toimuvatest trendidest nii palju siia kokku tulnud ja nagu ka viimased sündmused
näitavad, siis elame kiiresti muutuvas maailmas. Mis puudutab meie rattasporti, siis eelmine aasta
oli kogu rattaspordile väga edukas. Kuna Eesti on väike riik ja sportlasi on meil vähe, peame
valima õige vormi, mis alal, kus kohas ja kuna võistelda. Väga head eeskuju tõi eelmisel aastal
Tanel Kangert oma maailma meistrivõistluste eraldistardis 7. kohaga, milleks ta valmistus
spetsiaalselt. Eesti Jalgratturite Liidu põhiülesanne on aidata sportlastel leida oma tee ja luua
neile võimalused jõudmaks kõrgemale tasemele. Aastaid tagasi loodud U23 koondis ja sellest
täna välja kasvanud kontinentaaltiim on selle tõestuseks. Selle eest peame muidugi kiitma Rene
Mandrit, kes on kõvasti selle nimel vaeva näinud. Eelmisel aastal suutsime me esmakordselt
sponsorite abiga finantseerida ka BMX krossi koondist. Jah, see koondis koosneb täna
lapssportlastest, aga me näeme, et see on täna vajalik ja mõne aasta pärast võib meie sportlane
heidelda kõige kõrgemate medalite eest. Samuti on päris hea tulemuse andnud meie maastikuratta
koondis ning meie omad kodused võistlused toetavad ala arengut ka noorte seas. Kätlin Kukk ju
hakkab see suvi treenima ja võistlema rahvusvahelises naiskonnas ja kindlasti ta areneb seal
edasi.
Eriti põnev ala on cyclo-cross, kus meil täna kõige aktiivsemat tegevust küll ei ole. Cyclo-crossi
sari Eestis küll toimub, aga rahvusvahelisel tasemel on meil siiani sõitnud vaid naised ja
veteranid. Liit oleks kindlasti valmis antud distsipliini finantseerima, kui on tahtmist ja vastavat
taset. Me näeme, et tulevad peale veel uued alad, millega tulevikus tuleks tegeleda. Olgu see ebike, kus Maaris Meier alles hiljuti Monacos maailmakarikaetapil saavutas kolmanda koha.
Alasid on palju ja kui nende hulgast leida endale see õige, siis võib ka väga tubli tulemuse saada.
Oleme võtnud eesmärgiks korraldada Eesti meistrivõistlused väga heal tasemel ja need on ka
viimastel aastatel nii korraldatud. Hea meel on, et me suutsime maanteerattasõidu tuua tagasi
linna tänavatele, Viljandisse. Cyclo-crossi võistlused olid väga atraktiivselt korraldatud eelmine
aasta Suure-Jaanis. Juhatusega pidasime möödunud aastal 10 koosolekut, istusime koos hulga
tunde, ajasime palju juttu ja tegime kindlasti ka mõned head otsused. Võin kinnitada, et juhatuse
liikmed on olnud aktiivsed ka väljaspool koosolekute aega ja aidanud Eesti jalgrattaspordi
arengule kaasa. Eelarvega oleme suutnud rahuldada sportlaste vajadused üle keskmise taseme.
Eelmisel aastal jäime oma eelarvega ka väikesesse plussi, kuigi ühel MTÜ-l raha kogumine ei
tohiks olla eraldi eesmärk. Oleme asunud kaardistama rattaspordile vajalikke rajatisi Eestis ja
tegeleme ka sellega, et neid juurde ehitatakse. Trekiga on olukord selline, et Tallinna linn on
trekiga oma plaanides arvestanud, aga praegu kahjuks eelarve kitsikuse tõttu on riik natukene
tagasi tõmbunud. Töötame sellega edasi. Alustasime ka strateegilise arengukava väljatöötamist,
loodame selle valmis saada järgmiseks üldkoosolekuks. See aasta toimub järjekordselt Balti Keti
Velotuur. Sisetööst – väga hea meel, et selle aasta algusest liitus meiega Alo Jakin juunioride
koondise treenerina. Meie organisatsioon on õhuke, võiks öelda et meil on palgal kaks ja pool
inimest. Oleme tõsiselt arutanud, et kuulutame lähitulevikus välja kommunikatsioonijuhi
ametikoha konkurssi, et organisatsioon natuke rohkem nähtavaks teha. Sellest aastast hakkame
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põhisponsoritele saatma ka ajakirja MA OLEN JALGRATTUR, et teavitada neid jalgratturite
tegemistest. Lähitulevikus proovime organisatsiooni inimesi juurde tuua, et kõik probleemid,
kohtunikud, treenerid jne, oleksid kaetud.
ETTEKANNE (Urmas Karlson):
2019. aasta eelarve täitmisest andis ülevaate Liidu peasekretär Urmas Karlson. 2019. aastal oli
eelarve maht läbi aegade suurim. Nagu öeldud ei ole meie eesmärk raha koguda. Tulud 2019.
aastal olid 520 915,11€ ja kulud 518 047,62€. Eelarve aasta tulem tegevustest kujunes 2 867,49€.
Suurimad tuluallikad on toetused ja annetused EOK-lt ja teistelt riigiasutustelt, mis oli 62% ning
tulud ettevõtlusest 32%. Ettevõtluse tulude kasvu eest tuleb tunnustada juhatust, kes on teinud
suure töö toetajate leidmiseks. Suurim kuluartikkel oli spordiprojektid, mis oli 56% kogu
kuludest. Selle kuluartikli alt tehti Eesti meistrivõistluste kui ka kõikide koondiste tegevusega
kaasnevaid kulusid. Järgnesid 19% tööjõukulud, 18% tegevuskulud ja 7% jagatud noortespordi
toetused liikmetele.
Juhataja andis sõna videosilla vahendusel kaasettekandeks U23 maantee koondise treeneri ja
treenerite nõukogu esimehele Rene Mandrile.
1. KAASETTEKANNE (Rene Mandri):
Ülevaate maantee koondiste ja treenerite nõukogu tegemistest andis Rene Mandri. 2019. aasta
veebruaris otsustati teha ümberkorraldusi treenerite nõukogus. Protsess kestis peaaegu suveni
välja, et saaks uued alustalad paika ja uued liikmed valitud. Varasemalt oli treenerite nõukogu
sisuliselt klubide esindus, kus suuremad klubid kõik ühe oma treeneri sinna olid suunanud. Nüüd
on nõukogus spordiala põhised esindajad – Jaanus Prükkel trekk, Janek Järva maastik, Andri
Lebedev maanteeratas, Lauri Peil cyclo-cross ja Jaan Veeranna BMX. Kristina Kapajeva
dokumenteerib tegevust. Oleme püüdnud leida uusi lahendusi, et ergutada eelkõige Eesti
noortespordi elu ja sellest tulenevalt on ka mõned muudatused viidud võistlusreglementi.
Põhivisioon on, et noortesport oleks noortele vähem stressi põhjustav, odavam ja samuti, et
noored ei paneks sellist rõhku võistlemisele ja saavutamisele. Nende töö peaks seisnema selles, et
nad areneksid mitmekülgselt ja tunneksid rattasõidust rõõmu.
Eesti maanteeratta koondisele oli eelmine hooaeg väga edukas – Tanel Kangerti 7. koht
maailmameistrivõistluste temposõidus, Räit Ärmi kolmas koht U23 Euroopa meistrivõistlustel
grupisõidus ja Madis Mihkelsi kaks kulda Euroopa noorte olümpiapäevadelt. Väga hea aasta
tulemuste mõistes. Jaan Kirsipuu käis juunioridega juba tavapäraseks saanud
ettevalmistuslaagrites, rahvuste karika etappidel ja teistel rahvusvahelistel võistlustel Euroopas.
Temposõidu Euroopa meistrivõistlustel oli Gleb Karpenko viies ja Artjom Mirzojev 12., mis on
väga korralikud tulemused. Hooaja lõpus saavutas Henri Treimuth maailmameistrivõistlustel
temposõidus 17. koha. Kuni 23- aastastel oli samuti hea aasta, üle pika aja saadi medal EM-ilt ja
ka rahvuste karika etappidel sõitsid posid hästi. Lisaks tavapärastele võistlustele Euroopas, käidi
võistlemas Rumeenias, Minskis ja Euroopa Mängudel. Alaliidu juhatus on toetanud koondiste
tegevust väga hästi ja koondised toimivad organiseeritult. Hea töörütm on sisse saadud,
koondised vaatavad tuleviku suunas, et veel rohkem poisse järgmisele tasemele viia ja tulemusi
koju tuua.
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KÜSIMUS (Hanno Kross): Kas treenerite kutseid tuleb juurde?
VASTUS (Urmas Karlson): Kutsetega treenereid tuleb juurde, kõik Audentese
Spordigümnaasiumi lõpetajadki saavad kolmanda astme tunnistuse, juhul kui nad läbivad vastava
eksami. Ka kutsete tõstmine ja taastaotlemine on järjepidev ning 5. kutsetaseme ja kõrgemate
omavate treenerite arv kasvab.
KÜSIMUS (Johannes Jõgi): Kui paljud 60-st kutsetunnistust omavast treenerist tegelevad
noortega?
VASTUS (Urmas Karlson): Täpseid andmeid selle kohta meil ei ole. Noortespordi toetust saavad
20 klubi, ca 28 treenerit tegelevad noortega. Mitmed treenerid tegutsevad väljaspool EJL
liikmeskonda, seetõttu puuduvad ka täpsed andmed.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks maastikukoondise treenerile Karmen Reinpõldile.
2. KAASETTEKANNE (Karmen Reinpõld):
Ülevaate olümpiakrossi kvalifitseerumise süsteemist olümpiamängudele andis Karmen Reinpõld.
OM kvalifikatsioonis saavad kohad 21 riiki, punkte kogutakse kaks aastat. Esimene
kvalifikatsiooniring algas mais 2018 ja läks lukku mais 2019, teine ring lõpeb 28. mai 2020.
Tänase seisuga on naised 19. kohal ning liiguvad olümpiale kvalifitseerumise suunas. Euroopa
meistrivõistlustel saavutas Janika Lõiv 9. koha, Mari-Liis Mõttus 24. koha, Martin Loo sai 35.
koha. Maailmameistrivõistlustel tegi Mari-Liis Mõttus hea tulemuse saavutades 13. koha, Janika
Lõiv oli 23. 2019. aastal osalesid Janika Lõiv, Mari-Liis Mõttus ja Martin Loo peaaegu kõikidel
maailmakarikaetappidel. Koondise 2020. aasta eesmärk on olümpiale kvalifitseerumine ja seal
hea tulemuse tegemine.
KÜSIMUS (Tõnu Tõnov): Kui üks koht naistele olümpiale saadakse, mille järgi otsustatakse, kes
võistlema läheb?
VASTUS (Karmen Reinpõd): Esimesena vaatame, mis seisus sportlased on. Kui kaks sportlast on
võrdse tasemega, siis arvestame ka üldist panust olümpiapunktide kogumisel.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks BMX koondise mänedžerile Jaan Veerannale.
3. KAASETTEKANNE (Jaan Veeranna):
Ülevaate BMX-krossi tegemistest tegi Jaan Veeranna. BMX-kross on Eestis veel
arengustaadiumis ja olümpiast on vara rääkida. Aasta aastalt on Eesti noored latti tõstnud ja
tulemusi parandanud. Põhiline probleem on sportlase BMX-krossi juures hoidmisega, kui noore
east välja kasvatakse. Eesti BMX-krossil oli 2019. aasta kümnes hooaeg. Märtsi algul korraldati
laager 20-le noorele Tartus Läti treeneri Artis Žentinisi juhendamisel. Märtsi lõpus osaleti juba
esimesel Euroopa karika etapil Veronas, parimad kohad olid esimene, teine ja neljas. Aprilli lõpus
osales 14 ratturit järgmisel Euroopa karikasarja etapil Zolderis, kus konkurents oli väga tihe,
parimad kohad olid esimene, teine ja kolm kuuendat kohta. Lätis osaleti 15-l võistlusel ning
Euroopa meistrivõistlusel Valmieras, kus kuus sportlast jõudsid finaali. Juuli lõpus osaleti
maailmameistrivõistlustel Zolderis, kus parima tulemuse tegi Paula Palmiste, kui saavutas
kolmanda koha. Eestis korraldati 10 võistlust sisehallis, 6 võistlust välirajal ning 2 laagrit.
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Juhataja andis sõna kaasettekandeks võistluste korraldajate kogu esimehele Mihkel Reilele.
4. KAASETTEKANNE (Mihkel Reile):
Ülevaate võistluse korraldajate tegevustest andis Mihkel Reile. Suve lõpus peeti koosolek
peamiste sarjade korraldajatega, et Liidu kalendrikuupäevade tüli ennetada ja kalender paika
panna. Selline koosolek on plaanis korraldada iga sügis. Sarja korraldajad leppisid omavahel
kokku, et 2020. aastal ei sisalda üks sari rohkem kui kuut etappi. Sellega antakse võimalus ka
väiksemate võistluste korraldajatele. Kogu kokkukutsumise algatus on olemas, aga tuleb leida
endale roll ja ka otsustusvõimelisus. Hetkel võetakse vastu otsused vaid täieliku konsensuse
tagajärjel.
KÜSIMUS (Indrek Kelk): Sügisesel koosolekul polnud mul au olla kutsutute seas ja seal tehtud
otsustest mina kahjuks midagi ei tea. Küll aga tekkis peale juhatuse koosolekul kinnitamist EJL-i
reglementi punkt 9, milles nö laulatatakse võistluse kuupäev ühele kindlale korraldajale. Miks
sellisest muudatusest enne kinnitamist midagi ei räägitud? Varasem EJL-i filosoofia on olnud, et
Liit ei määra kuupäevasid, vaid konkurents teeb seda.
VASTUS (Urmas Karlson): Et iga-aastaseid kalendri tülisid ennetada, tehti selline ettepanek
juhatusele võistluste korraldajate kogu poolt. Kuna ka sportlased harjuvad teatud võistlustega
teatud kuupäevadel, ei ole neid mõistlik neid edasi tagasi nihutada.
KOMMENTAAR (Allar Tõnissaar): Selline punkt reglemendis likvideerib ebaõigluse, kus üks
sarja või võistluse korraldaja sõidab sisse teistele korraldajatele. Kui on olümpia-aasta ja EMV
kuupäevasid nihutatakse, siis on õiglane, et võistluse korraldaja saab tagasi oma esialgse
kuupäeva, mis oli tal eelneval aastal.
KOMMENTAAR (Mihkel Reile): Sügisene koosolek oli mõeldud vaid suuremate sarjade
korraldajatele, sellepärast ka Indrek Kelk kutsutute seas ei olnud. Paraku on üldiselt osapooled
passiivsed ja kui mingi otsus vastu võetakse, siis vaieldakse ainult vastu. Sundida kedagi oma
kuupäevad muuta me muidugi ei saa.
ETTEPANEK (Hanno Kross): Kuna 2020 võistlusreglement on juba kinnitatud siis sellel aastal
enam vaielda pole mõtet. Aasta lõpus võiks analüüsida olukorda. Juhul kui võitluste korraldajad
arvavad, et on vaja seda punkti reglemendis muuta, siis võib selle ettepaneku teha 2021. aasta
reglemendi koostamise ajal.
Juhataja andis sõna kaasettekandeks kohtunike kogu esimehele Rein Solnaskile.
5. KAASETTEKANNE (Rein Solnask):
Ülevaate kohtunike tegemistest andis Rein Solnask. 2019. aastal oli kohtunike tööga hõivatud 50
inimest, kellest 4 UCI poolt tunnustatud. Osa võeti 92. võistlusest. Kohtunike kogu üldkoosolek
andis tänavu Kääriku seminaril juhatusele hinde rahuldav. Tunnustust väärib, et 2019. aastal
omistasid EJL-i abikohtuniku litsentsi 14 kohtunikku, 8 kohtunikku, 11 komissari, 3 ENC
komissari ja 1 UCI komissar, mida on mõnevõrra enam kui 2018. aastal. Aktiveerusid BMXkrossi klubide aktiiv, kes tegid ära BMX-krossi abikohtuniku kategooria eksami, kokku 8 inimest.
2020. aastast võetakse kasutusele uus maantee peakohtuniku aruanne. Hooaja aktiivseima
kohtuniku tiitli pälvis teist aastat järjest Pait Peri. Teist aastat järjest jäi taas parima
noorkohtuniku tiitel välja andmata. Kohtunike kogu täidab oma põhieesmärki koolitades välja
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uusi noorkohtunikke.
Päevakorrapunkt nr. 2
EJL-i audiitori aruande kuulamine
Urmas Karlson luges ette EJL-i audiitori aruande arvamuse.
Arvamus
Oleme auditeerinud Eesti Jalgratturite Liit (ettevõte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab
bilanssi seisuga 31.12.2019 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
ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2019 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
13.02.2020
Juhataja küsis, kas kellelgi on küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Päevakorrapunkt nr. 3
2019. aasta majandusaruande kinnitamine
Juhataja võttis sõna päevakorra kolmanda punkti osas.
KUULATI: R. Rand – EJL-i juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Eesti Jalgratturite Liidu
2019. a. majandusaruande.
Juhataja küsis, kas kellelgi on küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
ETTEPANEK: R. Rand tegi ettepaneku kinnitada EJL-i 2019. a. majandusaruande.
HÄÄLETAMINE: Poolt 42, vastu ega erapooletuid ei olnud.
OTSUSTATI: Kinnitada EJL-i 2019. a. majandusaruanne.
Päevakorrapunkt nr. 4
Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine
KUULATI: R. Rand – Edastan juhatuse ettepaneku, milleks oleks 2021. a. EJLi
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sisseastumismaksuks 500 € ja liikmemaksuks 150 € ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1.
veebruar 2021. Liikme- ja sisseastumismakse ei ole Liidus muudetud aastast 2008, elu ja
majandus on palju edasi liikunud.
ETTEPANEK: R. Rand – Kes on selle poolt, et kinnitada sisseastumismaksuks 500 € ja
aastamaksuks 150 € ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. veebruar 2021.
HÄÄLETAMINE: Poolt 37, vastu 2, erapooletuid 2.
OTSUSTATI: Kinnitada 2021. aasta sisseastumismaksuks 500 €, aastamaksuks 150 € ja selle
tasumistähtajaks 1. veebruar 2021.
Juhataja küsis, kas kellelgi on küsimusi või soovib midagi öelda?
Küsimusi ei olnud.
Päevakorrapunkt nr. 5
2020. 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 2020. a. eelarve suurusega 585 819,24€.
Eelarve on juhatuse poolt kinnitatud üldkoosolekule esitamiseks 05. veebruaril 2020.
Tulud 2020. a. on 585 819,24€, millest annetused ja toetused on 63%, tulud ettevõtlusest 30%,
liikmetelt saadud tasud ja muud tulud 7%.
Kulud 2020. a on 575 101,97€, millest spordiprojektide kulud 51%, tegevuskulud ja palgad 41%,
jagatud toetused klubidele 8%.
Kulude tulude vahe 2020. aasta lõikes 10 717,27€, mis on reserv erakorralisteks tegevusteks.
KÜSIMUS (Indrek Kelk): Millest on tulnud noortespordi toetuse kasv kolmandiku võrra?
VASTUS (Urmas Karlson): Noortespordi toetuse jagamisel alaliitudele lähtutakse kolmest
parameetrist – massilisus ehk harrastajate arv, tulemused tiitlivõistlustelt, treenerite arv, kes
omavad 5. või kõrgemat kutsetaset. Sportlikud tulemused 2019. aastal olid meil väga head, mis
tagasid ka suurema noortespordi toetuse.
KÜSIMUS (Kaupo Raag): Miks on maantee Eesti meistrivõistluste kulu kasvanud ligi 50%?
VASTUS (Raivo Rand): Reaalne meistrivõistluste maksumus võrreldes eelmise aastaga kallimaks
ei lähe. Kuna osavõtumaksud, linna toetus ja kohaliku KULKA toetus liikus eelmine aasta läbi
korraldaja klubi, siis olid ka meie kulud eelarves väiksemad.
Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid?
Küsimusi ei olnud.
ETTEPANEK: R. Rand tegi ettepaneku kinnitada EJL-i 2020. a. eelarve.
HÄÄLETAMINE: Poolt 43
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OTSUSTATI: Kinnitada 2020. a. EJL-i eelarve.

EJL autasustas uusi liikmeid EJL-i liikmeks saamise puhul tunnistusega. Tunnistuse sai endale
Velopete MTÜ.
Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku lõppenuks.
/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Raivo Rand

Evelin Idarand

Koosoleku juhataja

Protokollija
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