EESTI KULTURISMI JA FITNESSI LIIDU (EDASPIDI EKFL)
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 1/6/18
Kuupäev: 15.06.2018.a.

Osalesid juhatuse liikmed:
Ergo Metsla
Erik Jässi
Õnnela Raudsepp
Ramil Lipp
Siim Kelner
Koosoleku juhataja: Ergo Metsla
Koosoleku protokollija: Ramil Lipp

PÄEVAKORD JA OTSUSED
1. Euroopa Meistrivõistluste medali võitjate kulude kompenseerimisest
OTSUS: Katta Euroopa Meistrivõistlustel medali saanud ning eliitkoondisesse mitte kuulnud
sportaste osalemiskulud EKFL poolt järgmiselt: Esta Pilt (Kuldmedal) - osavõtutasu ja
lennupiletid, Ott Kiivikas ja Jana Teder (hõbemedalid) – osavõtutasu. Otsuse poolt olid kõik
5 (viis) kohal viibinud juhatuse liiget.
2. Juhatuse liikme ja Eesti delegatsiooni juhi Euroopa Meistrivõistlustel Ramil Lipp
ettepanekul juhatuse liikme Eleri Reinarti kulude katmine Euroopa Meistrivõistlustel.
OTSUS: Katta 2018.a. Euroopa meistrivõistlustel Eesti koondise delegaadi Eleri Reinarti EKFL
osavõtutasu ja lennupileti kulud. Otsuse poolt olid 4 (neli) ja vastu 1 (üks) kohalviibinud
juhatuse liiget.
3. Eliitkoondise ja ning laste, noorte ja juunioride osalemise kompenseerimine Ott Kiivikase
ning Sparta Spordiklubi FitCamp Laagris ning treeneritele täienduskoolitustundide
andmine nimetatud laagris. Peale arutelu võttis juhatus vastu järgmise otsuse.
OTSUS: Kuna EKFL eelarve on pingeline ning samuti kuna EKFL eelarve on juba
üldkoosolekul kinnitatud ning üldkoosolekul kinnitatud eelarves ei ole FitCampi kulusid ette
nähtud, siis EKFL ei kompenseeri laagris osalevate sportlaste kulusid. Koolituskomisjoniga
kokkuleppel ja koolituskomisjoni poolt valideeritud täiendkoolituse programmi ning
koolitajate korral arvestada treeneritele täiendkoolituse tunde. Otsuse poolt olid kõik 5
(viis) kohal viibinud juhatuse liiget.
4. Sparta Spordiklubi taotlus korraldada 23.09.2018.aa Tallinna lahtised meistrivõistlused
ning EKFL toetus nimetatud võistluste läbiviimiseks.
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OTSUS: Kinnitada 2018.a. võistluskalendrisse 23.09.2018.a. Toimuvad Tallinna lahtised
meistrivõistlused ning toetada korraldavat klubi karikate ja medalitega. Otsuse poolt olid
kõik 5 (seitse) kohal viibinud juhatuse liiget.
5. Koolitusjuhi ametikoha loomine EKFL struktuuri.
OTSUS: Luua koolitusjuhi ametikoht netopalgaga 600 EUR/kuus alates 1.08.2018. Töötada
välja koolitusjuhi ametijuhend ning tööplaanid.
6. Arida Muru ja Juunioride Maailmameistrivõistluste lähetuse probleemid. Arida Muru on
reaalne medalipretendent ning võistlustele minek on oluline. Teisi võistlejaid Liidu
juhatuse teada Juunioride MM-le sõitmas ei ole. Küsimuse oli delegaadi kulude katmises
EKFL poolt.
OTSUS: Selgitada välja delegaadi ja sportlase MM-le sõitmise kulu ning rahaliste vahendite
olemasolul järgmisel juhatuse koosolekul teha lõplik otsus. Otsuse poolt olid kõik 5 (viis)
kohal viibinud juhatuse liiget.
7. Arutleti ja analüüsiti EKFL organisatsioonistruktuuri ning tööjaotuse teemasid.
8. Järgmine juhatuse koosolek toimub 24.08.2018. kell 9.00-10.00 EKFL kontoris. Esialgsed
päevakorralised teemad.
- Juunioride MM-le delegaadi saatmise kulude kompenseerimine.

Allkirjastatud digitaalselt
Ergo Metsla, koosoleku juhataja
Ramil Lipp, koosoleku protokollija
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