Läänemaa KSL Üldkogu Päeva Villas Haapsalus.
13.06. 2018 algus 10.00. Lõpp 11.15.
Kohal 9 liikmest 8 ja seega on koosolek otsustusvõimeline. Kvoorumileht
lisatud.
Päevakord:
1. Kokkuvõte õ/a 2016/2017 võistlustest.
2. Majandusaasta aruanne 2017.a.
3. Liikmemaksude suurused õ.a. 18/19
4. Toetused 2018.aastal.
5. Tegevuskava/kalender õ.a. 18/19.
6. Muud küsimused.
0 )Valiti koosoleku juhatajaks Andres Kampmann. 8 poolt
Koosoleku protokollijaks valiti Mati Seppi. 8 poolt
1) Kokkuvõte 2017/18 õ-a (Mati Seppi)
Kõik planeeritud võistlused toimusid v.a. suusatamine ja rahvastepall 6-7, mis
jäid osalejate puudusel.
2) Majandusaasta aruanne 2018.
Eelmine aasta tuli väikese plussiga. Käesoleval aastal on vähendatud tuntavalt
kohalike omavalitsuste toetust läbi Lääne-Eesti Arenduskeskuse.
Murettekitav on 2019.a. perspektiiv, kui ära kaotatakse Hasarmängumaksu
Nõukogu, mille kaudu toetatakse regionaalseid koolispordi tegemisi.
Majandusaasta aruanne kinnitati: Poolt 8.
3) Liikmemaksude suurused õppeaastaks 2018/2019
Ettepanekud oli jätta suurused samaks
 10.-(alla 100 õpilase) ja 20.- (üle 100 õpilase)
Rohkem ettepanekuid ei laekunud. Seega jäid liikmemaksude suurused
samaks. 9 poolt.
 25.- kõigile koolidele
Hääletamisel kogus esimene variant 6 poolt
Teine variant 1 poolt
Seega õppeaastal 2018/2019 on liikme/osavõtumaks kõigil koolidel 25.eurot.

4) Toetused 2018 kalenderaastal informatsioon.
Juhatuse otsusel on toetused koolispordiklubidele ja projektile „Meri ja Päike“.
5) Tegevuskava/kalenderplaan 2018/19
Vaadati kogu kalenderplaan ürituste kaupa üle.
Arutelu tulemusel toimuvad jalgpall 10.-12.klass, korvpall 10.-12.klass, võrkpall
10.-12.klass omafinantseeringuga. Võistluse otsene kulu (kohtunikud, medalid,
vajadusel baasi rent) võistkondade arvuga ja esitatakse koolile arve.
Üldorganisatsioonilise kulu ja karika katab Liit.
Sisejalgpallid 4.-6.klass ja 7.-9.klass toimuvad omafinantseeringuga ja futsali
palliga.
Tegevuskava/kalenderplaan 2018/2019 kinnitati koos sisseviidud
parandustega. 8 poolt
6) Muud teemad
1. Autasustati 2018/2019 aasta koolispordi edendajaid Läänemaal.
Renno Silde - aktiivne töö koolispordi arendamisel ja propageerimisel Lääne
Maakonnas. Oru Kooli aktiivne osavõtt koolispordi võistlustest maakonnas ja
vabariiklikul tasemel. Polnud nädalat, kus Oru kooli õpetaja ei oleks puudunud
koolist, seoses laste osalemisega võistlustel
Peep Jõevee - pikaajaline ja viljakas töö noorte koolispordilisel arendamisel.
2.Läänemaa Koolispordi Liidu president Tiina Lobja esitas tagasiastumis
avalduse, seoses haldusreformiga toimunud muudatustega. Ta ei pea õigeks, et
väärikat organisatsiooni juhib teise maakonna inimene.
Tänati Tiinat pikaajalise ja tarmuka juhtimise eest aastatel 1998-2018.
Enn Kerge tegi ettepaneku muuta põhikirja ja valida Tiina Lobja Läänemaa
Koolispordi Liidu aupresidendiks. Antud ettepanekut arutada juhatuses.
Koosoleku juhataja Andres Kampmann
Protokollis Mati Seppi

