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MTÜ EESTI MAASTIKUVIBU LIIT  

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

MTÜ Eesti Maastikuvibu Liit (EML) korraline üldkoosolek  

Koht: Kajamaa Viburaja seminariruum 

Aeg: 4. märts 2018, algus kell 16:12 

Koosolek valis ühehäälselt Aare Lauren’i koosoleku juhatajaks ja Anu Uusmaa protokollijaks. Koosolekul 

osalejate nimekiri on toodud protokolli lisas. Koosoleku juhataja kontrollis osalejate kohalolekut ja volitusi 

ning teostas häälte ülelugemise (15 hääleõiguslikust liikmest kohal 9 häält, neist 1 volituse alusel). 

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku avatuks ja kõigis päevakorra punktides otsustusvõimeliseks.  

Päevakava 

1. Juhatuse 2017 a. tegevusaruanne 

2. MTÜ EML 2017 majandusaasta aruanne  

3. EML  2017 eelarve täitmine, 2018. a eelarve 

4. EML IFAA delegaadi valimine ja osalus WC ja EU koosolekutel 

5. WFAC 2020 korraldamine 

6. Klubide liikmed 2018 

7. EML juhatuse valimine 

8. Muud küsimused 

Osalejad 

1. Baltic Hunter SC MTÜ    

2. Järvakandi Vibuklubi Ilves MTÜ 

3. Järvamaa Amburite Klubi MTÜ  esindaja: Ulvar Kuningas, juhatuse liige 

4. Kagu Vibuklubi MTÜ   esindaja: Katrin Virula, volituse alusel 

5. Kajamaa Spordiklubi MTÜ  esindaja: Katrin Virula, juhatuse liige  

6. Lääne Vibulaskjad MTÜ   esindaja: Aare Lauren, juhatuse liige 

7. Mägilased MTÜ     

8. Pärnumaa Vibujaht MTÜ  esindaja: Reimo Loorents, juhatuse liige 

9. Sagittarius MTÜ    esindaja: Anu Uusmaa, juhatuse liige 

10. Spordiklubi Sõmerpalu Välk MTÜ 

11. Pärnu Vibuklubi Meelis MTÜ 

12. Türi Vibukool MTÜ 

13. Tartu Vibuklubi MTÜ   esindaja: Tiina Tamm, juhatuse liige 

14. Vana-Võidu Vibuklubi / Viljandi SK esindaja: Jaan Rösler, volituse alusel 

15. Vooremaa Vibuklubi MTÜ  esindaja: Tiina Laurisson, juhatuse liige 

Koosoleku läbiviimiseks vajalik kvoorum oli kogunenud. 
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KOOSOLEKU KÄIK JA OTSUSED 

1. Juhatuse 2017 a. tegevusaruanne 

Aare Lauren tutvustas EML tegevusi 2017. aastal. EML on jätkuvalt International Field Archery Association 

(edaspidi IFAA) liige.  Liikmesklubisid 31.12.2017 seisuga oli 13, Virumaa Vibuklubi MTÜ kustutati Äriregistri 

otsusega 18.06.2017 seisuga.  EML informeerib oma liikmeid vibu maastikulaskmisest ja vibujahist, korraldab 

vibu sise- ja maastikulaskmise ning vibujahi tiitlivõistlusi, valdav infovahetus toimub elektroonilisel teel. 

Aktiivtegevuste EKR 4 ja 5 taseme maastikuvibuinstruktorite spetsialiseerumisega koolitusi toimus 2017 

aastal üks, sellel osales 8 inimest, kellest 3 sooritasid EKR 4 tasemel kutseeksami. 31.12.2017 seisuga oli  

atesteeritud maastikuvibu instruktoreid 14. 2017. aastal toimusid EML poolt läbiviiduna tiitlivõistlused 

kolmes peamises IFAA võistlusstiilis: siselaskmine, vibujaht ja maastikulaskmine. Klubide karika sarjas toimus 

9 osavõistlust. Eesti rekordeid erinevates võistlusklassides ja määratud kaugustega võistlusformaatides 

uuendati 63'l korral. Suurima eestlastest osalejate arvuga rahvusvahelised võistlused oli WIAC 2017 

Rumeenias, kus osales 41 laskjat. Eestisse tuli 8 esikohta, 8 teist ja 3 kolmandat kohta. Vibustiilidest tuli 

esikohale olümpiavibu klass ja teisele kohale pikavibu klass, rahvusvõistkond saavutas II koha. Saksamaal 

EFAC 2017 osales 32 võistlejat, saavutati individuaalselt 7 esikohta, 4 teist ja 2 kolmandat kohta, sealjuures 

tuli kolmikvõit naiste ja poiste pikavibuklassis. Vibustiilidest saavutas pikavibu klass I ja II koha ning jahivibu 

klass II koha ning rahvusvõistkond III koha. Kõige vähem oli osalejaid Itaalias WBHC, 10 sportlast, 

sellegipoolest saavutati suurepäraseid tulemusi 1 esimene ja 5 teist kohta ning naiste pikavibu klassi jällegi 

kaksikvõit Eestisse. Eesti Maastikuvibu Liidul 2017 aastal töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele 

aruandeaastal tasusid ei makstud. 

Hääletamine: koosolek kinnitas tegevusaruande ühehäälselt. 

2. MTÜ EML 2017 majandusaasta aruanne  

2017. aastal suurenes bilansimaht ~2000 € võrra, 2017. aasta tulem on 2153 €. Tasusid liikmetelt (aastamaks 

ja võistluste korraldamise tasud) laekus 3142 €, ettevõtlusest saadi tulu 610 €. 750 € on ettemaks WFAC 2020 

korraldusõiguse kandideerimisel. Kokku on EML-il netovara 31.12.2017 seisuga 21289 €. Rahavoogude 

muutus 2017. aasta jooksul 1503 €. Raamatupidamise põhimõtetes võrreldes varasemate aastatega pole 

muutusi toimunud. 

Hääletamine: koosolek kinnitas majandusaasta aruande ühehäälselt. 

3. EML  2017 eelarve täitmine, 2018. a eelarve 

2017. aasta eelarves planeeriti liikmemakse, klubide karika sarja ja tiitlivõistluste osalustasusid, tulusid 

ettevõtlusest ja vibuinstruktori koolitustest kokku 3250 €, eelarve täitus 3725,40 €. Kulude baasi 

moodustasid veebiserveri rent ja domeeni aastatasu, klubide karika sarja ja aasta parimate autasud, EML 

delegaadi lähetuskulud, tasu raamatupidamise, instruktorikoolitus ja WFAC 2020 korraldamise 

kandideerimiskulu. Planeeritud kulude maht 3175 €, tegelikkuses kulutati 1599,47 €.  

2018. aasta eelarve on planeeritud analoogsena 2017. aasta eelarvele. Liikmemaksudest, klubide karika ja  

tiitlivõistluste osalustasudest, vibuinstruktori kursustest ja ettevõtlusest saadavate tulude mahuks on 

planeeritud 3550 €, kulude maht on 2970 €.  

Hääletamine: koosolek kinnitas ühehäälselt 2017. aasta eelarve täitmise ja 2018 .aasta eelarve ühehäälselt. 

4. EML IFAA delegaadi valimine ja osalus WC ja EU koosolekutel 

3.-4.03 esindab Eestit IFAA Euroopa delegaatide kokkusaamisel Urmas Kukk. Märkus: EIAC 2018 korraldus ei 

vastanud Eesti laskjate ootustele, puudujäägid ruumi temperatuuris ja tuuletõmbus, ava- ja 
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autasustamistseremooniate puudumine.  

Ettepanek: Valida uus delegaat tegevlaskjate hulgast, kelle mandaat kehtib kuni järgmise juhatuse valimiseni. 

Kandidaadina esitati Ülle Kell.  

Hääletamine: koosolek kinnitas ühehäälselt Ülle Kell´a EML delegaadiks alates 1.05.2018.  

5. WFAC 2020 korraldamine 

Vaja on korraldada 5 rajaga maastikulaskmise võistlus. Potentsiaalsete osalejate arv 650. Eelleping on 

sõlmitud Holstre-Polli Suusakeskusega, uuritud on lisaks variante korraldada võistlus Jõulumäe 

Tervisespordikeskuses,  Kose-Risti krossirajal ja Saku vallas. Kohapeal pakuti võimalike korralduskohtadena 

lisaks välja Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus ja Tartumaa Tervisespordikeskus. Otsustati selgitada 

võistluse korraldamise võimalusi Jõulumäel, Valgehobusemäel ja Saku vallas. Holstre-Polli ja Kose-Risti 

asukohtadest loobuti. Toimumiskohtade võrdlus toimub 01.05.2018.  

6. Klubide liikmed 2018 

Klubid on oma laskjad esitanud, kui tekib uusi liikmeid, siis nende nimed ja koodid saata jooksvalt 

info@faae.ee. Alates 18.07.2017 on Äriregistrist kustutatud Virumaa Vibuklubi MTÜ. Otsustati, et 2017. 

aasta tulemustabeleid ei muudeta, 2018. aasta siiani toimunud võistlustel on liikmed lasknud klubituna. Kuni 

uue liitumisavalduse esitamiseni ja selle kinnitamiseni võivad senised Virumaa Vibuklubi liikmed osaleda 

võistlustel klubituna, neile ei laiene klubide karika võistlussarja individuaalsete punktide kogunemine.  

7. EML juhatuse valimine 

EML senine juhatus (Aare Lauren, Ülle Kell, Anu Uusmaa) on deklareerinud valmisolekut jätkata. 

Ettepanek: muuta juhatus neljaliikmeliseks, neljas liige Rainer Klaaser. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 2, erapooletuid 0,  kinnitati neljaliikmeline juhatus.  

Pärast pausi uus ettepanek: muuta juhatus viieliikmeliseks, jagamaks paremini WFAC2020 korraldamise 

kohustusi.  

Küsimus – kas korralduskomitee ja juhatus peavad kattuma. 

Ettepanek: valida viiendaks juhatuse liikmeks Andres Virkus. Seega uus juhatuse koosseis: Aare Lauren, Ülle 

Kell, Rainer Klaaser, Anu Uusmaa, Andres Virkus. Kõik viis uue juhatuse liiget on deklareerinud oma 

valmisolekut olla juhatuses. 

Hääletamine: koosolek kinnitas ühehäälselt juhatuse koosseisus Aare Lauren, Ülle Kell, Rainer Klaaser, Anu 

Uusmaa, Andres Virkus.   

8. Muud teemad 

8.1. Tasud. EML liikmesklubi aastamaksu ei muudetud,  see on 100 €/aastas. EML võistluste korraldustasu on 

klubide karika sarja ja tiitlivõistluste eest 2 € täiskasvanu / veteran ja 1 € juuniorid / lapsed. EML annab 

klubide karika sarja korraldavale klubile diplomid ja kristallkleebised ja tiitlivõistlust korraldavale klubile 

diplomid ja embleemid või medalid. EML võistluste osalustasu laskjale: laste- ja juunioride klassi 

maksimaalseks osalustasuks on 8 €, täiskasvanutel 12 € ühe võistlusringi eest. Võistluste korraldajatel on 

õigus küsida maksimummäärast väiksemat osalustasu.  

8.2. Rendile antava võistluste korraldamise varustuse loomine. Selgitada välja EML vahendite eest 

komplekteeritava võistluste korraldamiseks vajaliku 30 mati koos lisavarustusega rendile andmise vajadus 

ja võimalused.  

mailto:info@faae.ee
http://www.faae.ee/
mailto:info@faae.ee


 

 

 

4
  

Eesti Maastikuvibu Liit MTÜ › Reg. nr 80188101  

Mäepealse 2 › 12618 Tallinn › E-post info@faae.ee › www.faae.ee 

Arvelduskonto LHV Pank EE947700771002050798 SWIFT/BIC: LHVBEE22 

 

 
 

8.3. Võtta EML alla kyudoga tegelevad laskjad. Otsustati teemaga mitte edasi minna, soovitus harrastajatele 

teha oma rahvuslik alaliit.  

8.4. Leida 2019. aastaks alternatiiv praegusele tulemuste andmebaasisüsteemile. Praegune viis tulemusi 

koguda ja süstematiseerida ammendub varsti, vaja on leida järgmise põlvkonna IT-lahendus tulemuste 

säilitamisele, süstematiseerimisele ja taasesitamisele. 

8.5. 2017. klubide karika ja aasta parimate väljahõikamine 14.04.2018 klubide karika võistlussarja kolmanda 

etapi ajal Potimetsas.  

Koosoleku lõpp 19:28.  
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