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Koosolek valis ühehäälselt Andres Virkus’e koosoleku juhatajaks ja Anu Uusmaa  
protokollijaks. 
 
Koosolekul osalejate nimekiri on toodud protokolli lisas. 
 
Koosoleku juhataja kontrollis osalejate kohalolekut ja volitusi ning teostas häälte ülelugemise 
(10 hääleõiguslikust liikmest kohal 7 häält, neist 4 volituse alusel). Koosoleku juhataja 
kuulutas koosoleku avatuks ja kõigis päevakorra punktides  otsustusvõimeliseks. 
 
 
Koosoleku päevakord: 
 

1. Juhatuse 2011 a. tegevusaruanne 
2. Majandusaasta aruanne 2011 
3. Liikmemaksud ja osalustasud 2012 
4. Juhatuse valimine 
5. Muud teemad 

 
 
 
Koosoleku sisukokkuvõtted ja otsused: 
 
 

1. 2011.a tegevusaruanne  
 
Juhatuse esimees esitas 2011 aasta tegevusaruande. Tegevusaruanne sisaldas kokkuvõtet 
EML liikmete ja EML 2011 aastal korraldatud tegevuste kohta. Koosolek esitas EML 
2011 aasta tegevuste kohta täpsustavaid küsimusi ja kiitis esitatud EML tegevusarunde 
heaks. 

 
 
 
 



 
 
2. Majandusaasta aruanne 2011 
 
Koosolek vaatas läbi juhatuse poolt esitatud EML 2011 aasta majandusaasta aruande. 
EML 2011 aasta majandusaasta aruande kohta küsimusi – täiendusi ei esitatud. 
Koosoleku otsus ühehäälselt: aruanne heaks kiita, juhatusel esitada aruanne äriregistrile. 
 
3. Liikmemaksud ja osalustasud 2012 
 
2012 aasta liikmemaksudeks otsustas koosolek ühehäälselt: EML liikmemaks 2012 aastal 
on 100 eurot, EML sisseastumismaksu ei ole. 
EML annab tiitlivõistlust korraldavale klubile diplomid, kristallkleebised ja medalid või 
embleemid. 
2012 aasta EML võistlustasude kohta otsustas koosolek ühehäälselt: Osalustasud Klubide 
Karika (KK)  ja EML tiitlivõistluste eest on 2.- eurot täiskasvanu / veteran ja 1.- euro 
juuniorid / lapsed. 
EML tiitlivõistluste ja KK osalustasudest on 2012 aastal vabastatud „Vibuinfo“ kaks 
administraatorit (Olev Kriis ja Märt Viljaste). 
 
4. Juhatuse valimine 
 
Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati Mart Muhel, Anu Uusmaa ja Andres Virkus. 
Kõik kandidaadid kinnitasid, et on nõus nende valimisega juhatuse liikmeks. 
Kuna EML põhikiri sätestab juhatuse liikmete arvuks minimaalselt kolm ja maksimaalselt 
viis liiget, pandi esitatud kandidaatide põhjalt hääletusele tervikjuhatus. 
Hääletuse tulemused: poolt 7 häält, vastuhääli 0, erapooletuid 0. 
EML juhatus järgnevaks kaheks aastaks valiti koosseisus Mart Muhel, Anu Uusmaa, 
Andres Virkus. 
 
5. Muud teemad 
 
a) Kristallkleebistele teostada 2012 aastal konsolideeritud hange – EML ja 3 

tiitlivõistlust. 
b) Klubidel korrastada oma laskjate nimekirjad jaanuari lõpuks - uued liikmed ja laskjate 

liikumine klubide vahel. 
c) Klubidel korrastada oma kodulehed, info kaasajastada, soovitavalt lisada RSS. 
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