MTÜ EESTI MAASTIKUVIBU LIIT
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
MTÜ Eesti Maastikuvibu Liit (EML) korraline üldkoosolek 1/2014
Koht:
Aeg:

Vohnja mõis, Vohnja küla, Kadrina vald, Lääne‐Viru maakond
08. veebruar 2014 a. kell 13:00

Koosoleku juhataja kandidaatideks esitati Urmas Kukk ja Andres Virkus. Hääletustulemused: Andres
Virkuse poolt 7 häält, Urmas Kuke poolt 3 häält. Koosoleku juhatajaks valiti Andres Virkus. Koosolek
valis protokollijaks ühehäälselt Anu Uusmaa.
Koosolekul osalejate nimekiri on toodud protokolli lisas.
Koosoleku juhataja kontrollis osalejate kohalolekut ja volitusi ning teostas häälte ülelugemise (12
hääleõiguslikust liikmest kohal 10 häält, neist 5 volituse alusel). Koosoleku juhataja kuulutas
koosoleku avatuks ja kõigis päevakorra punktides otsustusvõimeliseks.
Koosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Juhatuse 2013 a. tegevusaruanne
MTÜ EML majandusaasta aruanne 2013
EML eelarve, liikmemaksud, osalustasud ja tegevused 2014
EML juhatuse valimine
Muud teemad:
5.1. IFAA 2014 aasta EU delegaadi saatmine
5.2. WIAC 2015
5.3. Klubide liikmed 2014
5.4. Sõmerpalu Välk avaldus
5.5. Yankton 2014

Koosoleku käik ja otsused:
1. Juhatuse 2013.a tegevusaruanne
EML juhatuse esimees esitas kokkuvõtte EML 2013 aasta tegevustest:
1.1. FAAE delegaatide saatmine IFAA EU delegaatide koosolekutele: EFAA tekkeks vaja muuta
IFAA põhikirja, iga‐aastaste regionaalsete võistluste soov Saksamaalt ja Austriast, Euroopa iga‐
Eesti Maastikuvibu Liit MTÜ › Mäepealse 2 › 12618 Tallinn › Reg. kood 80188101 ›
E‐post info@faae.ee › www.faae.ee
Arvelduskontod: EE652200221055532933 Swedbank › EE511010220032649018 SEB

astne võistlus on siselaskmine, jaht ja maastik reglementeeritud kaheaastase intervalliga. Flindi
sisse toomine EIACi programmi.
1.2. EML meistrivõistluste korraldamine (sise, 3D, maastik) – sise MV Tallinnas / Sagittarius,
vibujaht jaotatuna 3 KK etapi vahel / Mägilased ja Lääne Vibulaskjad, maastik / Tartu Vibuklubi
Raadil.
1.3. EML liikmete osalemine EIACil ‐ osalejaid 2
1.4. Vibuinstruktori kutsestandardi väljatöötamine ‐ Kutsekojaga ja Maaturismi Liiduga algatatud
aktiivtegevuste instruktori kutsestandardi loomine. 2014 aasta lõpuks katusstandard valmis.
1.5. EML tiitlivõistluste ja KK abonoment ‐ maksusoodustustega MTÜde nimekirja saamine,
vajab uut põhikirja muutmist.
1.6. EML 2014 võistluskalender ‐ sai valmis ja kinnitatud 2013. aaasta novembri lõpuks.
Ettekandjale 2013 aasta tegevuste kohta täpsustavaid küsimusi ei esitatud. Koosolek hindas
juhatuse töö 2013 aastal heaks.
Ettepanek: vaadata üle maksusoodustega MTÜde nimekirja saamise tingimused ja võimalused.
Arutelu kontinentaalsete ja globaalsete võistluste korralduslikest õnnestumistest.
2. EML 2013 a. majandusaasta aruanne.
Koosolek vaatas läbi juhatuse poolt esitatud EML 2013 aasta majandusaasta aruande.
Küsimused ja arutelu: küsimus EML virtuaalserveri rendi kohta, suurim kulu oli delegaatide
saatmine EU koosolekutele, EML liikmesklubide finantskäitumine hea.
Lisada kodulehele ja arvetele EML pangakontode numbrid IBAN kujul.
Koosoleku otsustas ühehäälselt: aruanne heaks kiita, juhatusel esitada aruanne äriregistrile.
3. EML eelarve, liikmemaksud, osalustasud ja tegevused 2014
3.1. EML 2014 aasta eelarve
Sissetulekud: liikmemaksud, KK osalustasud, EML tiitlivõsitlused, treeningpäevikute müük,
kokku: 2240 €
Väljaminekud: virtuaalserveri ja domeeni rent, IFAA liikmemaks, KK võitjad, aasta parimad, EU
delegaat, EML kleebised, EML atribuutika, raamatupidamine, kokku: 1980 €
Küsimused ja arutelu: kaaluda EML oma medali tekitamist, kasutamaks olemasolevaid stantse,
CNC programme. Aastane medalikogus ca 400 medalit KK + 240 tiitlivõistlused.
WC delegaadi saatmine vastavalt vajadusele, eelarve on selles osas paindlik.
Koosoleku otsustas ühehäälselt: kinnitada EML 2014 aasta eelarve.
3.2. EML liikmemaksud
EML aastamaks on 100 € per liikmesklubi, arveldamine toimub veebruaris.
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Ettepanekuid EML liikmemaksu muutmiseks ei tehtud, ettepanek jätta aastane liikmemaks
samaks. Tehti ettepanek täiendavaks maksuks iga liikmesklubi klubiliikme pealt summas 1 € /
liige. Hääletustulemused: jätta liikmemaks samaks 9 poolthäält, 1 vastuhääl.
Koosoleku otsustas: Jätta EML liikmemaks 2014 aastal muutmata.
3.3. EML peamaksud KK ja tiitlivõistluste osalustasudelt ‐ täiskasvanud ja veteranid 2 €, lapsed‐
juuniorid 1 €. Tehti ettepanek jätta nimetatud maksud muutmata.
Koosoleku otsustas ühehäälselt: jätta EML peamaksud 2014 aastal samaks.
3.4. Tehti ettepanek EML tiitlivõistluste ja KK võistluste võistlustasudest 2014 aastal vabastada
Olev Kriis ja Anu Uusmaa seoses Vibuinfo portaali haldustöödega.
Hääletustulemused: vabastada Olev Kriis ja Anu Uusmaa EML tiitlivõistluste ja KK võistluste
võistlustasudest 2014 aastal: 9 poolthäält, 1 erapooletu.
Koosoleku otsustas: vabastada Olev Kriis ja Anu Uusmaa EML tiitlivõistluste ja KK võistluste
võistlustasudest 2014 aastal.
3.5. KK stardimaksud 2014 aastal.
Tehti ettepanek tõsta KK stardimakse järgmiseks perioodiks 2 € võrra, täiskasvanud ja veteranid
12 €, lapsed ja juuniorid 8 €. Tehti ettepanek jätta stardimaksud tõstmata. Hääletustulemused:
jätta KK stardimaks tõstmata: 9 poolthäält, 1 vastuhääl.
Koosoleku otsustas: jätta KK stardimaksud endisele tasemele, täiskasvanud ja veteranid 10 €,
lapsed ja juuniorid 6 €.
Tiitlivõistluste osavõtutasu määrab tiitlivõistlusi korraldav klubi.
3.6. EML tegevuskava 2014 aastal.
EML juhatuse esimees esitas EML tegevuskava kavandi ja võistluskalendri 2014 aastaks. Tehti
ettepanek KK jahiringi 26.04. Raadile planeeritud etapp läbi viia Raadil 01.05. Koosolek pooldas
muudatust ühehäälselt ja kinnitas EML tegevuskava 2014 a.
4. EML juhatuse valimine.
Tehti ettepanek pikendada juhatuse volitusi järgnevaks perioodiks, kuni 07.02.2016.
Kõik juhatuse liikmed andsid oma nõusoleku jätkata juhatuse liikmena.
Koosoleku otsustas ühehäälselt: pikendada juhatuse koosseisu Anu Uusmaa, Mart Muhel,
Andres Virkus volitusi kuni 07.02.2016.
5. Muud teemad
5.1. EML delegaadi saatmine IFAA EU koosolekule. Käsitletavad teemad: vanuse‐ ja vibuklassi
kontroll võistlushetkel, rajakontroll, IFAA areng, elektrooniline scorecard, mootori kasutamine,
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WIAC2015, itaallastelt EIAC2014 tutvustus, kontaktide tabel ‐ kes on IFAA EU scorer, IMM
usaldusväärsuse küsimus, varustuse ühtlustamise taas‐ergutamine.
5.2. WIAC 2015
Võistluste läbiviimise koht: Pärnu Spordihoone, aeg 2015 a. märtsi 3 nädal, spordihoone
administratsiooni kinnitus broneeringu kohta olemas. Kujundada võistluste logo ja flaier,
registreerimine avada septembris 2014. Kolmanda võistluspäeva formaat on Flint.
5.3. Klubide liikmed 2014
Klubide liikmete nimekiri .pdf failina www.faae.ee lehel, klubidel üle vaadata ja teha
parandused‐täiendused.
5.4. Sõmerpalu Välk avaldus
Vibuklubi Sõmerpalu Välk on esitanud EML liikmeksastumise avalduse. Juhatuse ettepanek on
avaldus rahuldada. Koosolek toetas juhatuse tehtud ettepanekut. Lugeda Sõmerpalu Välk EML
liikmeks alates 08.02.2014.
5.5. Yankton 2014
Enne WFAC 2014 toimub Yanktonis IFAA WC, materjalid vaja esitada 90 päeva enne algust.
6.6. WA võistlused
Milline oleks võimalus WA maastikulaskmise võistluste Eestisse toomiseks? Küsimus tuleks
esitada EVL juhtkonnale. EML on valmis pidama läbirääkimisi võistluste läbiviimiseks
halduslepingu alusel.

Koosoleku juhataja

Protokollija

Andres Virkus

Anu Uusmaa
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