JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 5/2014
Haapsalus

18. 06.2014.a

Koosoleku kellaaeg: 18.00 – 20.30
Juhatas Ailar Ladva
Protokollis Ülle Lass
Osa võtsid juhatuse liikmed: Janar Sõber, Ailar Ladva, Tiit Kole, Urmas Koppe, Kadi
Paaliste, Marek Pragi,
Puudusid: Tiiu Aavik (ette teatamisega)
Päevakavas:
1. Palivere liikumisradade võimaluste tutvustamine. Discgolfi raja läbimine
2. II kvartali ülevaated Läänemaa spordis (Ülle Lass)
3. Muud päevakorda kerkinud teemad (Ülle preemia, talimängud, Elustiili Maraton, KOP
projektid)
*

*

*

1. Palivere liikumisradade võimalustega tutvumine.

Läänela sportlik juhatus disc-golfi rajal. Foto Ülle Lass

OTSUSTATI:
1.1.
Info ja võimalused võtta teadmiseks.
2. II kvartali ülevaated Läänemaa spordis (Ülle Lass)
Ülle Lass:
Täie hooga ettevalmistused ELUSTIILI MARATONi ürituseks.
Lõppesid korvpalli meistrivõistlused. MV toimusid veel: bowling, võrkpall, saalihoki
meestele, sulgpall, kergejõustik.
Toetasime veidi rahaliselt ja päris suure tööjõuga (minu abi) maratoni korraldamist.
Firmaliigas : siseorienteerumine, bowling, maastikuvibu, sõudmine, kergejõustik, petank,
korvpalli visked, lendgolf
Käivitus KOP projekt „Mina liigun, liigu sina ka“ rulluisukoolitusega Lihulas. Käivitame
sarjad esimesel võimalusel. Abiks võtta projektijuht.
Ettevalmistused sügisel toimuvaks seminariks (ka KOP).
Osalesime Peetriga Saaremaal kevadseminaril.
Soetasin juurde ühe kapi (asjad lihtsalt ei mahu ära ja mulle ei meeldi kastide otsas elada) ja 5
uut klienditooli (vanad olid pidevad purunemises ja iial ei võinud teada, millal järgmine)
Toimusid Läänemaa Suvemängud Noarootsis. Ei osalenud Vormsi. Nigel osalus sel aastal
Martna (jalgpall) ja Kullamaa (kj, juhid)
Igapäevased toimetused. Ettevalmistused ka 4. aug Haapsalus toimuvaks noortetreenerite
infoseminariks.
OTSUSTATI
2.1. Võtta info teadmiseks.

3. Muud päevakorda kerkinud teemad (Ülle preemia, talimängud, Elustiili Maraton,
KOP projektid)





Läänemaa Talimängude osas saadud nõusolek Nõva vallavanemalt. Täpsemad alad ja
juhend sügisel.
Elustiili Maratonil kaasa löövad klubid: puupall, jalgrattasõit, tennis, vibulaskjad,
laskmine, discgolf, maadlus, korvpall, kepikõnd, rannavõrkpall, esmaabi
spordiüritustel, petank, treeningstuudio, jalgpall.
KOP projektide käivitamiseks võtab Ülle appi projektijuhi.
Premeerida Üllet kvartali lisatasuga 300 eurot.

OTSUSTATI
3.1. Võtta info teadmiseks
3.2. Võtta käsunduslepinguga projektijuht. Ülle sõlmib lepingu kui projekt käivitub.
3.3. Kinnitada Ülle Lassi kvartalipreemia 300 eur.
........................................
......................................
Ailar Ladva
Ülle Lass
Koosoleku juhataja
Koosoleku protokollija

