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MTÜ EESTI MAASTIKUVIBU LIIT  

KORDUSÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

MTÜ Eesti Maastikuvibu Liit (EML) korraline kordusüldkoosolek 1/2016  

Koht: Koluvere Seltsimaja, Koluvere, Kullamaa vald, 90702 Läänemaa 

Aeg: 10. jaanuar 2016 a. kell 13:30 

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 (14 hääleõiguslikust liikmest kohal 8 häält, neist 3 volituse alusel). Koosoleku 

juhataja kuulutas koosoleku avatuks ja kõigis päevakorra punktides otsustusvõimeliseks.  

Päevakava 

1. Juhatuse 2015. a. tegevusaruanne 

2. Eesti Maastikuvibu Liidu majandusaasta aruanne 2015 

3. EML eelarve, liikmemaksud, osalustasud ja tegevused 2016. A 

4. IFAA EML delegaadi valimine 2016. aastaks, osalus WC ja EU koosolekutel 

5. Võistluskalender 2016, EBHC, WFAC, EIAC 

6. Maastikuvibu instruktori kutse 

7. Klubide liikmed 2016 

8. Eesti Maastikuvibu Liidu uue juhatuse valimine 

9. Muud teemad 

KOOSOLEKU KÄIK JA OTSUSED 

1. Juhatuse 2015. a. tegevusaruanne 

1.1. Juhatus andis ülevaate Eesti Maastikuvibu Liidu (edaspidi EML) 2015. aasta tegevustest: 

1.1.1. märtsis 2015 läbi viidud IFAA siselaskmise maailmameistrivõistluste korraldamisest – 

võistlustel osales planeeritud 200 võistleja asemel 317, võistlus lõppes alaliidule kasumlikult. 

1.1.2. EML tiitlivõistluste – sise-, maastikulaskmise ja vibujahi Eesti meistrivõistuste ja Klubide 

Karika võistlussarja korraldamisest – võistlused toimusid 2015. aasta võistluskalendris 

kokkulepitud aegadel ja kohtadel. 

1.1.3. Võistluste korraldamisel on eelarvetest on kinni peetud.  
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1.2. Osalemine rahvusvahelistel võistlustel – EML liikmesklubide laskjad osalesid kolmel IFAA egiidi all 

korraldatud tiitlivõistlusel.  

1.2.1. Siselaskmise MM Pärnus 18.-21.03.2015 

osales 127 EML laskjat – 16 kulda, 23 hõbedat, 15 pronksi. 

1.2.2. Euroopa meistrivõistlustel Rootsis  3.-7.08.2015 osales 15 laskjat, tulemuseks 6 kulda, 3 

hõbedat, 2 pronksi. 

1.2.3. Vibujahi maailmameistrivõistlustel Ungaris 24 laskjat – 2 kulda, 1 hõbe, 4 pronksi ja tulemuseks 

AFLB kolmikvõit. 

Ettekandjale juhatuse 2015 aasta tegevuste kohta täpsustavaid küsimusi ei esitatud.  

Koosolek hindas juhatuse töö 2015 aastal heaks ja kinnitas tegevusaruande ühehäälselt. 

2. Eesti Maastikuvibu Liidu majandusaasta aruanne 2015.  

Koosolek vaatas läbi juhatuse poolt esitatud EML 2015 aasta majandusaasta aruande. 2015. aasta tulem 

on 5 311 €, liidul on likviidseid varasid 18 011 €.  

Koosoleku otsustas: ühehäälselt kiita aruanne heaks ja juhatusel esitada aruanne äriregistrile. 

 

3. EML eelarve, liikmemaksud, osalustasud ja tegevused 2016. 

3.1. 2016. aasta eelarve on planeeritud mahus 2 700 €. Tulupoole moodustavad: klubide liikmemaksud, 

Klubide karika võistlussarja korraldustasud, EML tiitlivõistluste korraldustasud ja vibuinstruktori 

kursuste korraldamise tulem. Kulude poolele jäävad domeeni faae.ee aastatasu ja virtuaalserveri 

rent, rahvusvahelise alaliidu International Field Archery Association (edaspidi IFAA) liikmemaks, 

klubide karika võistlussarja võitjate auhinnad, aasta parimate auhinnad, EML delegaadi saatmise 

kulude IFAA Euroopa miitingule ja maailmakoosolekule osalise kompenseerimisega, EML 

medalikleebised jms atribuutika ja raamatupidamiskulu.  

3.2. EML liikmesklubi aastamaksu ei muudetud, on jätkuvalt 100 €/aastas.  

3.3. EML võistluste korraldustasu on jätkuvalt 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. 

3.4. EML võistluste osalustasu. Küsimused ja arutelu: tekkis küsimus klubide karika sarja võistluste 

osavõtutasude piirmäära kehtsestamiseks. Koosolek otsustas: laste- ja juuniorideklassi 

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

korraldajatel on alati õigus küsida maksimummäärast väiksemat osalustasu.  

3.5. Laste- ja juunioride võistlusklassides on klubide karika sarja võistlustel autasustamine medali või 

meene või karikaga kohustuslik. 
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3.6. Tegevused 2016 – vastavalt varem klubidega kooskõlastatud võistluskalendrile viia läbi 8-etapiline 

klubide karika võistlussari, korraldada EML meistrivõistlused sise- ja maastikulaskmises ning 

vibujahis.  

3.7. Lisada www.faae.ee lehele 2016. aasta kalendrisse Kajamaa Spordiklubi korraldatavad võistlused. 

 

4. IFAA EML delegaadi valimine 2016. aastaks, osalus WC ja EU koosolekutel 

4.1. EML delegaadiks esitati kaks kandidaati – Katrin Virula ja Urmas Kukk. Katrin Virula taandas oma 

kandidatuuri. Koosolek valis ühe vastuhääle ja seitsme poolthäälega 2016. aasta EML delegaadiks 

Urmas Kukk´e.  

4.2. Delegaadi osalemine IFAA EU koosolekul.  

Küsimused ja arutelu: Delegaadi osalemine on EU koosolekul vajalik. Euroopa organistatsiooni 

finantseerimine, kas luuakse eraldi juriidiline keha. Kas Euroopa laskjate hääled koonduvad ja 

erinevate Euroopa riikide  laskjate huve hakkab esindama ainult üks IFAA EU hääl? EU koosolek 

toimub märtsis Rumeenias. Kedagi teist delegaadi volituse alusel EU koosolekule saata ei saa. 

Koosolek pole seotud võistlusega, tuleb eraldi kohale sõita.  

U. Kukk: Belgia alates 2016 assotsieerunud liige. Rahvusvõistkondade registreerimisel IFAA 

tiitlivõistlustel muutusi ei ole. IFAA harta muudatus – rahvusliku alaliidu ettepanek saadetakse 

IFAA/IFAA EU sekretärile, mitte enam koosoleku korraldajale. 

4.3. WC koosolekul osalemise kompenseerimine kuni 200 € ulatuses. Hetkel ebaselge, kes osaleb WFACil, 

et saaks volitada koosolekul osalema. 

 

5. Võistluskalender 2016, EBHC, WFAC, EIAC 

5.1. Võistluskalender kinnitatud varasemalt, avaldatud http://www.faae.ee/kalender-2016/  

 

6. Maastikuvibu instruktori kutse 

6.1. Kutsekoda kinnitas aktiivtegevuste instruktori kutsestandardi, mis on tööturu nõudmistele vastavate 

õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus. Kutsestandard katab köietööde ja 

seikluspargi töö juhendamise, maastikuvibulaskmise ja matkamisega seotud üldisi ja alapsetsiifilisi 

kompetentse ja nende hindamist. 2015. aastal toimus kaks koolitust, kevadisel koolitusel osales 12 

inimest, kutse omistati 8’le – 3’le EKR tase 5, 5’le EKR tase 4. Sügisesele koolitusele järgnev 

kutseeksam toimub 2016 Q2.  

 

7. Klubide liikmed 2016 

7.1. Klubidel saata liikmete nimed Anu Uusmaale või Olev Kriisile enne KK 1. etappi ja vaadata üle liikmete 

arvud spordiregistris.  
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8. Eesti Maastikuvibu Liidu uue juhatuse valimine 

8.1. Praegune juhatus teinud tööd 3 perioodi – 6 aastat. Tehtud tööd – majandustegevuste ja –aruannete 

korrastamine. Administratiivpoole korrastamise tulemusena alaliit on korralikult kapitaliseeritud.  

8.2. Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati – Anu Uusmaa, Aare Lauren ja Ülle Kell. Rohkem kandidaate 

ei esitatud. Kuna põhikiri näeb ette juhatust koosseisus 3 kuni 5 liiget, hääletati tervikjuhatust. 

Koosolek kinnitas uue juhatuse ühehäälselt. Uus EML juhatus on Anu Uusmaa, Aare Lauren ja Ülle 

Kell. 

8.3. Eelmise juhatuse poolt on raamatupidamismaterjalid ja arhiiv uuele juhatusele üle antud.  

 

9. Muud teemad 

9.1. FAAE koduleheküljel Avo Toomla siselaskmise rekord asendada Ülar Teppo endise siselaskmise 

rekordiga. Põhjus: Eesti rekordeid saab lasta KK-sarja võistlustel, Eesti tiitlivõistlustel ja IFAA 

Euroopa ja maailmameistrivõistlustel. Lähtuvalt eelnevast sõnastada selgelt rekordite reglement 

varasemate KK, sise-, maastiku- ja vibujahimeistrivõistluste reglementide alusel. 

9.2. Olev Kriis ja Anu Uusmaa vabastatud KK-sarja ja EML tiitlivõistluste 2016. aasta võistluste 

osavõtutasudest.  

 
 
 

 

 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

 

 

 

 
Andres Virkus      Anu Uusmaa 

 

Koosoleku lõpp 15:15 

 


