
 
 

08.MÄRTS 2005 TOIMUNUD EJL JUHATUSE KOOSOLEKU OTSUSED 

 

 

Koosolek toimus 08. märts 2005. a. Tallinnas, AS Silberauto ruumes, asukoht Järvevana tee 

11, 10314 Tallinn, algusega kell 17.10 ja lõpuga 19.40. 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. EJL eelarve projekt 2005. aastaks (U.Karlson). 

2. EJL 2004.a. majandusaasta aruanne (U.Karlson). 

3. Treenerite nõukogu põhimäärus (U..Karlson). 

4. Eesti MV juhend ja võistlusreglement (U.Karlson). 

5. EJL põhikiri (U.Karlson, M.Kajandu). 

6. EJL üldkoosoleku korraldus. 

7. Muud küsimused. 

 

3. Treenerite nõukogu põhimäärus; 

 

OTSUSTATI: 

3.1. Kinnitada EJL Treenerite nõukogu põhimäärus. 

3.2. Treenerite nõukogu põhimääruse punkt 1.6. uus sõnastus on: "Treenerite nõukogu 

põhimääruse kinnitab EJL juhatus" 

 

 

4. Eesti MV juhend ja võistlusreglement; 

 

ETTEPANEKUD: 

Hr. R.Rand - peaks olema kindel kord, kuidas need juhendid välja töötatakse. EMV juhendi ja 

võistlusreglemendi töötaks välja Treenerite nõukogu, seejärel pannakse see kodulehele üles 

tutvumiseks. Kui on vaidlusi, siis lahendab probleemid ja küsimused Treenerite nõukogu ning 

lõpuks esitab Treenerite nõukogu juhendid kinnitamiseks EJL juhatusele. 

 

Hr. V.Kaldoja - käesoleva aasta noortespordi rahastamise kriteeriumid tuleks kinnitada, küll 

aga tuleks järgmiseks aastaks määrata tärmin, mis ajani on kõik ettepanekud oodatud, ning 

tähtaeg, millal kinnitatakse  2006.a. noortespordi rahastamise juhend. 

 

Hr. U.Karslon - viimane tähtaeg 2006.a. noortespordi rahastamise kriteeeiumite kinnitamiseks 

võiks olla 2005.a. oktoober. 

 

OTSUSTATI: 

4.1. Kinnitada 2005.a. Eesti Meistrivõistluste juhend ja võistlusreglement. 

4.2. Töötada välja järgmiseks aastaks kindel Eesti Meistrivõistluste juhendi ja 

võistlusreglemendi koostamise eeskiri koos ajagraafikuga. 

4.3. Kinnitada 2005.a. noortespordi rahastamise kriteeriumid. 
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4.4. Töötada 2006 aastaks välja kindlad ajatärminid ja protseduurireeglid, kuidas toimub 

2006.a. noortespordi rahastamine. 

 

 

5. EJL põhikiri; 

 

OTSUSTATI: 

5.1. EJL põhikirjas ei fikseerita Kohtunike kogu, Treenerite Nõukogu ega 

Tippspordikomisjoni. Komisjonide tegevust ja moodustamist reguleerib punkt 28 i kus 

" EJL juhatusel on liidu juhtimiseks ja/või üksikküsimuste lahendamiseks õigus 

moodustada nõuandvaid alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi;" 

5.2. Põhikirja jääb sisse Aukohus. 

5.3. Esitada sellisel kujul EJL põhikiri EJL üldkoosolekule. 

5.4. Edastada ülaltoodud muudatusetga EJL põhikirja variant 09.märts klubidele 

tutvumiseks. 
 

 

6. EJL üldkoosoleku korraldus; 

 

OTSUSTATI: 

6.1. Võtta EJL üldkoosoleku päevakorrast maha kinnitatud põhimäärused ja juhendid 

(Treenerite nõukogu põhimäärus, 2005.a. EMV juhend, 2005.a. võistlusreglement, 

2005.a. noortespordi rahastamise kriteeriumid) 

 

 

1. EJL eelarve projekt 2005 aastaks; 
 

 

OTSUSTATI: 

1.1 Kiita 2005.a EJL eelarve heaks. 

1.2 Koostada 10.märtsiks 2005 lisaeelarve, juhuks kui tekivad EJL eelarvesse lisaressursid. 

1.3 Esitada 2005.a. eelarve kinnitamiseks EJL üldkoololekule. 

 

 

2. EJL 2004.a. majandusaasta aruanne; 

SÕNA VÕTSID: 

Hr. V.Kaldoja - positiivse poole pealt tuleks kindlasti esile tuua asjaolu, et võrreldes 2003.a. 

on EJL kahjum vähenenud. 

 

OTSUSTATI: 

2.1. Kiita heaks EJL 2004.a majandusaasta aruanne. 

2.2. Esitada 2004.a. majandusaasta aruanne kinnitamiseks EJL üldkoosolekule. 
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7. Muud küsimused; 

 

SÕNA VÕTSID: 

Hr. M.Lepajõe - EJL kodulehte tuleks uuendada. Kindlasti peaks seal väljas olema EJL 

juhatuse liikmete nimekiri, EJL struktuur, EJL juhatuse koosolekute otsused, operatiivsed 

uudised Eesti Jalgratturite Liidu kohta 

 

Hr. H.Rasmann - milline on seisukoht uue EJL kodulehe tegemise suhtes? Olen valmis seda 

tegema oma kuludega nn. toetuse korras. Eesmärgiks on, et see oleks lihtsalt ja operatiivselt 

hallatav. 

 

 

OTSUSTATI:  

7.1. Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 12.aprill 2005.a. kell 10.00 

7.2. Järgmisel EJL juhatuse koosolekul arutatakse sponsorite leidmise küsimust. 

7.3. Järgmisel EJL juhatuse koosolekul tuleb arutusele ka uue EJL logo valimine. 
 


