JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 3/2014
Haapsalus

28. 03.2014.a

Koosoleku kellaaeg: 17.30-19.30
Juhatas Enn Kerge
Protokollis Ülle Lass
Osa võtsid juhatuse liikmed: Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Tiiu Aavik, Ailar Ladva
Puudusid: Janar Sõber (teatamisega), Peeter Kallas (teatamisega) ja Mati Kallemets
Päevakavas:
1. Tagasiside noorte spordimeisterlikkuse gruppide moodustamise algetapile.
2. Tagasivaade Läänemaa talimängude korraldamisele
3. Suvemängude ettevalmistused
4. Tegevjuhi kvartali ülevaade
5. Läänela Üldkogu päevakorra arutelu
6. Muud küsimused/teemad

*

*

*

1. Tagasiside noorte spordimeisterlikkuse gruppide moodustamise algetapile.
Tegevjuht Ülle Lass andis ülevaate treeninggruppide käivitamisest. Üldiselt võib olla rahul.
Tagasisidet pole olnud, et midagi on pahasti ja valesti antud.
OTSUSTATI:
1.1.
Võtta info teadmiseks
2. Tagasisside Läänemaa Talimängude korraldamisele.
Ülle Lass andis tagasiside 9. märtsil toimunud talimängudest Lääne Nigula vallas.
Omavalitsuste poolne tagasiside oli üldiselt positiivne. Ehk natuke nuriseti laskmise venimise
üle.

Mängude jooksul suuri probleeme ei tekkinud. Mängudest korralikud protokollid ja lugu on
www.laanesport.ee lehel.
Samuti on pildikogusse veebilehel lisatud ka fotod.
OTSUSTATI
2.1. Võtta info teadmiseks
3. Suvemängude ettevalmistused
Ülle Lass andis ülevaate Pürksis (Noarootsi vald) toimuvate mängude ettevalmistusest.
Eelarves 500 eurot KULKA toetust, 1500 LOVLi toetust, ja Läänela toetust 300 +
osavõtutasud ´a 150 eur . Plaanid selle eelarvega hakkama saada.
Alad korraldab vald vastavalt oma väljakute ja rajatiste olemasolule. Vald saab toetust alade
korraldamiseks 1500 eurot. Vallad tasuvad ise oma võistlejate söögi ja majutuse eest.
Hetkel tegeletakse alade kohtunike otsimisega ja juhendi täpsustamisega. Toimunud on 2
töökoosolekut Noarootsis. Enne mänge suhtlemine tihe.
OTSUSTATI
3.1. Võtta info teadmiseks
4. Tegevjuhi kvartali ülevaade
Ülle Lass andis ülevaate kvartalis tehtud tegevustest ja protsessidest.
Lühidalt:
Telefonikulu pole
Autosõidu kulu aruannetes: jaanuar 89 eur, 18.80, 53 eur
MV – vehklemine, lauatennis, saalijalgpall N M , jäärada, võrkpall N M, korvpall, kabe,
ujumine,
Sõlmitud sporditoetuse lepingud
Ette valmistatud, korraldatud ja läbi viidud treenerite palgatõusu lepingud – igakuised maksed
Liikumisüritustele tellitud auhindu (kasutada saab ka talimängude puhve)
Kulka projektid, aruanded
KOP projekti ettevalmistused ja esitamine 1. aprilliks
Spordi administratiivkursuse korraldamine (4 päeva)
Spordiregister
Igapäevased uudised, protokollid, juhendid – www.laanesport.ee
Raamatupidajaga suhtlemine – KULMIN aruanne, Jõud aruanne, KULKA aruanded,
talimängude arved, firmaspordi arved, liikmemaksu arved
Ülekanded
Suvemängude ettevalmistused
Talimängudega seonduva toimetamine.
OTSUSTATI
4.1. Võtta info teadmiseks

5. Läänela üldkogu koosoleku päevakorra arutelu
Oluline koosolek.
Juhatuse volitused lõppevad.
Uue juhatuse koosseisu valimine, presidendi valimine.
Tegevjuhil valmistada ette võimalik päevakorra eelnõu ja saata juhatusele. Põhikirjas
muudatusi ei tee. Tuleks kohtuda Lääne Elu uue peatoimetajaga.
OTSUSTATI
5.1. Peasekretäril valmistada ette päevakorra eelnõu ja saata juhatusele.
5.2.Peasekretäril teha ettevalmistusi üldkogu koosoleku toimumiseks
6. Peasekretäri kvartali preemia
Juhatus , kuulates ära Ülle ettekande kvartali tegevustest, otsustas lisatasu maksta eelnevalt
kokkulepitud summades (300 eur)
OTSUSTATI
6.1. Maksta Ülle Lassile 300 eurot kvartali lisatasu.
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