Läänemaa Spordiliit „Läänela“
üldkogu koosolek
15.juunil 2011.a. kell 18.00 – 21.15
Haapsalus, Lihula mnt.10 Spordihoone kohvikus.
Kohal olid: 1.Spordiklubi Haapsalu (Erkki Lass volikirja alusel), 2.Taebla Valla Spordiklubi (Karol
Tsarnetski, volituse alusel), 3.Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola (Janar Sõber, juhatuse liige),
4.Spordiklubi Nõva (Peeter Kallas, juhatuse liige), 5.Spordiklubi Lääne Kalev (Enn Kerge, juhatuse
liige), 6.Oru SC Spordiklubi (Lauri Lilleoks, juhatuse liige), 7.Hanila Spordiselts (Martin Vänt, juhatuse
liige), 8.Läänemaa Orienteerumisklubi Okas (Mati Kallemets, volituse alusel), 9.Suusaklubi Sula (Mati
Kallemets, volituse alusel), 10.Walker Korvpalliklubi (Silver Kingissepp, juhatuse liige), 11.Jooksuklubi
Tempo (Mati Seppi, volituse alusel), 12.Lääne Vibulaskjad (Jaanus Tuulik, juhatuse liige),
13.Läänemaa Koolispordi Liit (Mati Seppi, volituse alusel), 14.Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi (Argo
Mõtt, juhatuse liige), 15.Spordiklubi Läänemaa Invasport (Jaak Pihlakas, juhatuse liige), 16. Haapsalu
Lauatenniseklubi (Heikki Sool, juhatuse liige), 17.Haapsalu Bowlinguklubi (Arvi Nebokat, volikirja
alusel), 18. Põldotsa Rahvaspordiklubi (Aare Vaalma, juhatuse liige), 19. Maadlusklubi Dünamo (Aap
Uspenski, juhatuse liige), 20. Haapsali Maleklubi (Ailar Ladva, juhatuse liige), 21. Kullamaa Spordiklubi
(Mai Jõevee, juhatuse liige), 22.Haapsalu tenniseklubi(Ago Soomre , juhatuse liige –lahkus kell 18.15,
asendas Vello Kuhi, juhatuse liige); 23. Vehklemisklubi en Garde (Hardo Lehis, juhatuse liige); 24.
Ridala Spordiklubi (Pille Raudsepp, juhatuse liige), 25. Tuulberg.eu Liiga (Heinar Tuulberg, juhatuse
liige), 26. Jalgrattaklubi Paralepa (Agu Lehemaa, juhatuse liige), 27. Lihula valla spordiklubi (Inga
Rennit, juhatuse liige), 28. Spordiklubi Palivere (Väino Munskind, juhatuse liige), 29. Tenniseklubi
Promenaad (Vello Kuhi, juhatuse liige, hilines ja ei osalenud esimeses hääletuses).
KOKKU 29 häält

Koosolekul ei viibinud alljärgnevad Läänela liikmed: 1. MTÜ Ex-Sapiens, 2.Haapsalu Jahtklubi,
3.Haapsalu Ujumisklubi, 4. Jalgpalliklubi FC Haapsalu, 5. Läänemaa Jahindusklubi, 6. Läänemaa
Kergejõustikuklubi, 7. Läänemaa Ratsaspordi Klubi, 8. Motoklubi Lääne, 9. Ralliklubi Oru Rally Team,
10. Spordiklubi ABC, 11. Spordiklubi Risti, 12. Silma Laskurklubi, 13. Spordiklubi Hado, 14.Spordiklubi
Martna, 15.MTÜ Taebla spordi- ja kultuuriklubi Pallet, 16. Tantsuklubi Liilia, 17. Võrkpalliklubi Hani,
19. Läänemaa Kabeklubi, 20. Haapsalu Golfiklubi.

PÄEVAKORD:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine.
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela president Enn Kerge teeb ettepaneku valida koosoleku
juhatajaks Peeter Kallase (juhatuse liige) ja protokollijaks Ülle Lass´i.
Teisi soovijaid ei olnud.

Hääletamine: Poolt 28 (Promenaad klubi hilines ja ei osalenud esimeses hääletuses), vastu 0
Peeter Kallas: kvoorum koos. Läänela liikmeskonnas on hetkel 46 liiget.
Päevakorra kinnitamine. Päevakord oli eelnevalt välja saadetud. Teeb ettepaneku algse päevakorra
muudatuseks: Põhikirja p 9.8 osas – Läänela juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu
nõude esitamine, otsustamine ja nõudes Liidu esindaja määramine. Hetkel kehtivas põhikirjas sees
19.8. Sellise isku määramine oluline ja ettepanek panna päevakorda. Kes on poolt, et ettepanek
päevakorda sisse viia?
Hääletuse tulemus: Poolt 26, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 2, 1 hilines ja ei hääletanud seda
punkti. Hääleõiguslikke kokku 28.
Päevakorra kinnitamine.
Hääletuse tulemus: Poolt 28, vastu 0, erapooletuid 0. Promenaadi klubi ei jõudnud hääletama.
OTSUSTATI:
1.1. Läänela üldkoosolekut juhatab Peeter Kallas , protokollib Ülle Lass
1.2. Viia päevakorda sisse punkt: Läänela juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu
nõude esitamine, otsustamine ja nõudes Liidu esindaja määramine.
1.3. Kinnitada päevakord


Esimese päevakorrapunkti lõppemisel saabus Promenaadi klubi esindaja 18. 12,
Haapsalu Tenniseklubi liige Ago Soomre lahkus 18.15

2. SL „Läänela“ juhatuse aruanne SL „Läänela“ tegevusest korralise üldkogu koosolekute
vahelisel perioodil – sõnavõtt Enn Kerge (10min)
Enn teeb ülevaate tegevusest. Viimatine hea näide kergejõustiku mv maakondlikul tasandil.
Paika teatud punktid. Oluline maakonna tasandi spordivõistlused on valdade suvemängud ja
talimängud. Soov minna mängudega välja erinevatesse valdadesse. Loositakse ette? Läänela
toetav jõud ja oskused.
Läänemaa meistrivõistlused – tõsta au sisse.
Viidi läbi uue tegevjuhi konkurss. Tutvustab uut juhti. Võeti kuulda Haapsalu linnapea,
Läänemaa Omavalitsuste Liidu ja Lääne maavanema arvamust.
Küsimused:
Aap Uspenski: Kui palju on juhatus koos käinud?
Seni on protokollid Läänemaa Spordiveebist praktiliselt puudunud ajavahemikust 2007-2010.
Sellest aastast juhatuse protokollid üleval. Sel aastal koos käidud 5 korda. Läänemaa
Spordiveebis tulevad uuendused alates juulist.

Aare Vaalma küsimus: revisjonikomisjoni akti kohta – korduvad asjad, kas nendele on
pööratud varem tähelepanu? Ennu vastus – ei käivitunud, ei saanud vastuseid tegevjuhilt,
Peetri selgitus – revisjonikomisjon tegi väga tõsist tööd sel aastal. Lõpptulemus mahukas,
detailne. Enn kontrollib alates selle aasta kevadest pangaväljavõtteid, varem ei saanud ligi.
Sportmängud: Munskind : Mingil ajal Läänela toetas ka rahaliselt. Peeter suunab küsimuse
10 punkti.
Aare Vaalma: Peasekretär = tegevjuht? Peeter vastab: tegelikult ütleb põhikiri, et Läänelal on
peasekretär. Tegevjuht on kodusem ja lipsab sisse. See on sama. Ka tegevjuhi otsimise
kuulutuses on info selles sõnastuses eksitav.
OTSUSTATI:
2.1. Võtta teadmiseks info. Hääletamisele ei lähe.

3. SL“Läänela“ revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja seisukoha võtmine – Heinar Tuulberg
(10min)
Revisjonikomisjon revideeris korraliselt 2010. a Läänela tegevust, lisandus 1. Jaan – 15. aprill
2011 seoses tegevjuhi vahetumisega. Töö aprillis, mais. Revideerimist teostasid: Tarmo
Puskar, Mati Seppi ja Heinar Tuulberg. Seletusi andis Heikki Sool. Vaadati 2009. a
revisjonikomisjoni akti ja selle täitmist,üldkogu dokumente 2010, 2010. aasta Läänela
eelarvet, juhatuse protokolle, üldkogu protokolle, majandusaasta aruannet, pangaväljavõtteid ...
Revisjonikomisjoni akt on protokolli lisa ja sellega on võimalik tutvuda Läänela kontoris.
Ettepanekud ja järeldused kõik dokumendis.
Järeldused :
LMV poolt eraldatud raha mitteotstarbekas kulutamine. Pole otseselt seotud
lepingutingimustega. Mõnedele pole toetust eraldatud, mõnedele paarkümmend tuhat
krooni. Paljud kulutused pole põhjendatud. Rahaliste vahendite kasutamine polnud juhatuse
poolt protokollitud. Heikki vastab - 2 aastat tagasi kinnitati eelisalade nimekiri. Nemad
saavad toetust ja ülejäänud saavad medalid ja diplomid.
Revisjonikomisjon teeb ettepaneku hinnata Spordiliit Läänela juhatuse ja peasekretäri töö
rahuldavaks.
Peeter suunab –miks on meistrivõistlusteks vähem raha olnud või kuidas juhatus reageeris
eelmistele tähelepanekutele. Juhatus on korduvalt kohtunud ja temaatikat käsitlenud
revisjonikomisjoniga.
Aare Vaalma - miks ainult Mati Seppi pole nõus punktiga 9.8? Miks ülejäänud raha ei läinud
toetusele?

Enn tutvustab Maavalitsusele esitatud kirja, kus on välja toodud kuhu maavalitsuselt saadud
toetus tegelikult kulutati: osalemine Jõudi mv-ks teised vahendid, uue arvuti ost, ruumide
rent. Nendeks on teised rahalised laekumised.
Heinar Tuulberg tunnistab, et revisjonikomisjon tegi vea.
Peeter - Tegelikult algasid probleemid juba aruande mittetähtaegsest esitamist.
Maavalitsuse silmis on mainet kahjustatud.
Aap Uspenski: Otsustati muuta parimate valimise valimise statuuti. Mida muudeti?
Mati Seppi vastas: Noortest poiss ja tüdruk eraldi. Veteranid N ja M eraldi
Heikki Soola kommentaar: nimekiri oli lõpuni lahti.

OTSUSTATI:
3.1. Võta info teadmiseks. Ei hääletata.

4. SL „Läänela“ 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine – Peeter Kallas (10min)
Majandusaasta aruanne on tutvumiseks saadetud.
Juhatuse seisukoht - ei olnud allkirjastatud eelarvet . Kui võrrelda majandusaasta aruannet ja
eelarvet, siis need kaks dokumenti ei ühti üldse. Eelarve ei kajastu aruandes ja on
vasturääkivusi.
Hääletamine (28) : Poolt 25, Vastu 0, Erapooletu 3
OTSUSTATI:
4.1. Kinnitada majandusaasta aruanne.

5. SL „Läänela“ liikmemaksu suuruse ja tähtaja kinnitamine – Peeter Kallas (5min)
Senini mängureeglid paigas, arvete alusel.
Ettepanek 10 eurot, tähtaeg 31. Märts. Diskussioon avatud.
Heikki Sool - enne 1. juulit ei saa makse tõsta. Otsus ongi maksedokument.
Peeter : Jätkatakse arve maksmise alusel.
Aare Vaalma : Juhatuse maikuu protokoll , kuhu jääb võlglastega tegelemine.
Peeter : hetkeseisuga on võlgu vaid 2 klubi.
Aare ettepanek 6,66 eurot.

Aap: miks klubi tahaks olla Läänela liige? Mis põhjusel me tõstame? Ettepanek: Sama suur
summa.
Peeter: hakkaks kehtima 2012. aastal.
Hääletamine: 10 € Poolt 10; Summa jätta samaks: Poolt 15 ; ei hääletanud 3
Peeter: Liikmemaksude summa tasutakse arvete alusel hiljemalt 31. märtsiks igal aastal
Hääletamine: poolt 28
OTSUSTATI:
5.1. Järgmisel aastal liikmemaksu summa jääb samaks.
5.2. Liikmemaksude summa tasutakse arvete alusel hiljemalt 31. märtsiks.

6. SL „Läänela“ põhikirja muudatused – Erkki Lass (10min)

Seoses tekkinud olukordadega ja revisjonikomisjoni aktidega. Mõnede ettepanekute põhjal.
Muutused:
a) Kuupäev koosoleku toimumise kuupäev
b) 17, 18 täiesti uued punktid.
P 17 peeti vajalikuks ja ei pandud eraldi hääletusele.
P 18 sissetoomise aluseks Läänemaa KJ klubi näide, www.eok.ee klubide register . Väidab, et
pole liige, samas ise märkinud, et ollakse Läänela liikmelisusega.
Aap Uspenski – kui see juriidiline isik ei teata, niikaua saadetakse arveid ja seni maksab?
Vastuseks : Jah. Tema ettepanek: Teisiti sõnastama: liikmelisus lõpeb avalduse esitamisega.
P 13. Kirjaliku avalduse alusel – juskui teatamise kohustus olemas?. P 18- informeeri kiiresti,
et sind pole. Küsimus on moraalis, kas tahetakse seda teha.
Kaks ettepanekut „ lisada P 18“; „ Jätta endisel kujul“
Hääletamisele: Kas P 18 lisada uuel kujul : Poolt 19, vastu 7 erapooletu 1, ei osalenud 1
c) P 22.4
Ettepanek: „Ennistamine“ kas lisada?
Ettepanek: Lisada
Hääletamine (28 hääletussedelit): Poolt 0, vastu 28.

d) P 23 – „volikirja alusel võib volitatu üldkogul esindada vaid ühte liiget“.
Muudatuse mõte see, et kui tuleb inimene üldkogule, siis tal pole 8-10 volitust. Kord
aastas peab (võiks) klubi esindaja kohale tulla. Liikmelisust Liidus ja liikmelisust ei saa üle
anda (MTÜ seadus), kui põhikiri ei näe ette teisiti.
Hääletamine pakutud sõnastuse osas (28 häält): poolt 25, vastu 3.
Aap: kommentaar – aga kui notariaalselt kinnitatud 10 volikirja, kas sellega võib tulla
probleeme?
e) P 25: „kui on tasumata liikmemaks, siis ei saa hääletada üldkogul“
f)

Heikki: ei ole sobiv
Mati S: Kui on täitmata liikmelisuse kohustused? Selgelt vastuolus .
Heikki: liikmeseisusest välja.
Vello: ettepanek: pikem ettevalmistus tähtsa dokumendi muudatuste sisseviimisel –
kiirustamiseks läheb?
Peeter: mida võimalik fikseerida, läbi teha. Katkestada? Edaspidi arvestada?
Madis Sarik: parandused pole selleks, et lihtsalt midagi muuta. Peame reaalselt paika
panema liikmemaksude maksmise järgmisest aastast. Siiani on suured segadused
liikmemaksude maksmises.
Ettepanek: Jätta samaks, mis endises põhikirjas

Hääletamine: Poolt 26, vastu 1, erapooletu 1
g) Ettepanek P 29 muuta sõnastusega “ Liitu juhib juhatus, mis valitakse neljaks aastaks ja
koosneb viiest kuni üheksast liikmest“.
Põhjenduseks: Neli aastat võimaldab anda paremat hinnangut. Peeter – mõte
konkreetseks muuta, hindamaks juhatuse tegevust. Võimalus enne tähtaega tagasi
astuda on alati olemas.
Hääletamine (28 häält): poolt 19, vastu 6, erapooletuid 3
Praegune juhatus on ametis kuni 2014. aastani.
h) P 36 muuta alljärgnevalt: Üldkogu teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Selle
ülesande täitmiseks üldkogu valib vähemalt kolme liikmelise revisjonikomisjoni üheks
aastaks, tellib vajadusel audiitorkontrolli.
Põhjendus: 2010 näitas selgelt, et revisjonikomisjoni on vaja. Rahaasjadest tunnevad huvi
kõik liikmed. Läänela peaks olema liikmeid toetav organisatsioon. Lihtne on üldse midagi
mitte kirjutada ja juhatusel ka lihtsam. Kui tahetakse läbipaistvust näha, siis oleks see
punkt oluline. Juhatus ise pakub seda välja. Üldkogu ju otsustab kui juhtub, et see
komisjon ennast ei ole õigustanud.
Ettepanek : vähemalt 3-liikmeline ja 1 aastaks? Poolt 27.
Hääletamise ajal lahkus saalist Aare Vaalma (Põldotsa Rahvaspordiklubi) ei hääletanud,
jooksis telefoniga rääkides välja.

i)

Ettepanek muuta P 43 alljärgnevalt: „teated avaldatakse spordiliidu kodulehel,
ajakirjanduses ja e-postiga“.
Hääletamine (28 häält): Poolt 28

OTSUSTATI:
6.1. Kinnitada põhikiri vastavalt muudetud punktidega.
6.2. Juhatusel tagada muudatuste sisseviimine (jälgida numeratsiooni, mis muutub osade
punktide väljajäämisel eelnõust) ja kinnitatud põhikirja avalikustamine ning registrisse
saatmine

7. SL „Läänela“ hetke finantsolukord ja perspektiiv – (10min)
Klubi Lääne Vibulaskjad esindaja lahkus. Nüüd 27 häält.
Räägiti: Selle aasta eelarves iga päev parandused. Eelnevalt olid eelarves kõikvõimalikke
numbreid, mille sisu ei teadnud. Prognoositud numbrid põhjendamata. Maksmata Läänemaa
Spordibibliograafiline Leksikonist 1308 eurot. Arve üleval. Raamatu väljaandmiseks puuduvad
juhatuse otsused, samuti on see läbimõtlemata projekt . Üldkoosoleku toimumise päeva seisuga
liikmemaksu võlglasi 2. Raamatupidaja kasutab programmi, mis automaatselt väljastab arveid ja
peasekretär ei pea tippima sisse ise arveid ja pidama seda enda suureks koormuseks. Tahaks
tööle võtta tehnilise töötaja kasvõi ¼ kohaga. Suvemängud Rakveres. Katet on 45 tuhandele
kroonile (eelarve 70 tuh). Planeeritav osalejate arv Rakveres 80-90. Jõudi toetus praktiliselt
hetkeks kulutatud.
Majandusaasta aruanne ja tegelik eelarve on tarvis viia vastavusse. Kirjeldatud teistmoodi kui ta
igapäevase dokumendina kasutusel on. Koostöös raamatupidajaga lisatakse
raamatupidamisprogrammii alajaotused, et oleks võimalik välja võtta palju on erinevatele
kululiikidele kulunud. Eelarvet tuleb juhatuse ees menetleda mitte harvem kui 2 korda aastas.
Juhatuse ettepanek juhatuse ettepanek muuta eelarve vormi ja sellega tegeletakse. Eesmärk, et
oleks selge ülevaade. Koostöös raamatupidajaga muudatused raamatupidamisprogrammi.
Positiivne üritus – Firmaliiga, märgiga üritus. Heikki ei teagi, et eelmisel aastal ei tulnud eelarvega
välja. Tuleb kalkuleerida ja pole tarvis väita, et firmad selle kinni maksavad (2010. a miinus 6500
krooni).
Aare ettepanek – peasekretär ei pea olema juhatuse liige.
Peeter: täna ei ole liige. Peasekretär ei kuulu juhatusse. Küll aga tehakse igapäevast koostööd.
Aare Vaalma : Millised spordialad väärivad diplomeid ja medaleid. Kes on selle vastu võtnud?
Juhatuse ühes protokollis on see sees. Pole järgitud.
Pille Raudsepp: kas maakonna esivõistluste korraldamise kuludesse kuuluvad ka medalid ?
Vastus: Läänela osa on praegu sümboolne. Paraku Läänela võimalused täna.

Juhatus on võtnud vastu selliseotsuse, et kui osaleb vähem kui 4 osavõtjat, siis järgneval aastal
toetust ei saa. Tulevad uued tegijad ja alad. Ei saa lõputult võistluste rivi tekitada liiga pikaks.
Arvi Nebokat: aktist selgus, et tulude pool langenud? Kes tegeleb?
Vastus: tegeleb peasekretär (vastavalt ametijuhendile). Läänela on esitanud ja
stipendiumitaotlused said KULKAst toetust, 1500 valdade mängudele, 1276 medalid, karikad.

OTSUSTATI:
7.1. Võtta info teadmiseks.

Lahkus Läänemaa Bowlinguklubi esindaja Arvi Nebokat, jääb 26 häält.

8. Spordiliit „Läänela“ revisjonikomisjoni valimine – Peeter Kallas (5min)
Kaks liiget ei soovi jätkata ja kolmandas on huvide konflikt. Peeter rõhutab, et see on organ,
mis kontrollib juhatuse tööd.
Kes on selle poolt, et isikuvalimine teha avalikult. Hääletamine: poolt 26, vastu 0.
Ettepanek: Aare Vaalma (esitaja Heikki Sool).
Rohkem ettepanekuid pole. Sulgeme nimekirja
Hääletamine kandidaadi osas: poolt 26

OTSUSTATI:
8.1. Revisjonikomisjoni liige on Aare Vaalma.

9. Kohapeal algatatud asjad
SL Läänela juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine
ja nõudes liidu esindaja määramine. Esindaja määramine tuleneb põhikirjast.
Kandidaat Enn Kerge (esitas Peeter)
Hääletamine: poolt 26
OTSUSTATI:
9.1. Kinnitada Spordiliit Läänela juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja nõudes liidu esindajaks Läänela peasekretär Enn Kerge.

10. Muud küsimused
Arutlusel olnud teemad:
*Väino: 10 spordiala – kas neid määrab juhatus või üldkogu. Aluseks oli spordistatistika
harrastajate arv maakonnas. Määrab juhatus.
Hetkel eelisaladena kinnitatud: Otsus tehtud aastast 2009... Eelmise juhatuse otsus.
*Pille Raudsepp muretseb suve ja talimängude teemal. Sel aastal valmis korraldama Haapsalu
linnas. Korralikud baasid. Kergejõustiku võib siduda juunis suvemängudega, augustis muud
alad...
Vastus Pillele – iga vald, kes korraldab, valib ise kus tehaja millised alad teha. 50 % tõsiseid
alasid ja 50% rahvuslikke ja muid alasid. Kokkulepe saavutati aastatagusel koosolekul koos
omavalitsusliiduga.
Väinon Munskind´i kommentaar: meistrivõistluste ja mängudeühendamist raske teha... osa
alasid ei sobi kokku panna... Lauri Lilleoksa kommentaar: Ei saa võtta kõike vaid suurvalla
nimel (mida Ridala on).
*Martin: kes muretseb kohtunike järelkasvu pärast ? Enn on tegelenud kohtunike
koolitusega. Tulemas on ka võrkpalli kohtunikud. Alad peaksid ise järelkasvu nimel töötama,
kes soovib asjaga tõsiselt tegeleda.
*Aare ettepanek: Saame ka ametliku koosoleku väliselt kokku (meenutades aastatetagust
Tuksis kokkusaamist maavalitsuse eestvedamisel). Annab ematsionaalset tuge.
*Jaak Pihlakas – Läänela teeneteplaat . Auhinna andis Heikki Sool.

OTSUSTATI:
10.1. Võtta hetkel info teadmiseks ja Spordiliidu juhatus ootab ettepanekuid kitsaskohtade
ning vajaduste peale.

Juhatas

Protokollis

Peeter Kallas

Ülle Lass

