
Lääne Maakonna Spordiliit „Läänela“ 

üldkogu koosolek 

 

28. mai 2015.a. kell 18.00 – 19.30 

Haapsalus, Lihula mnt.10 Spordikeskuse kohvikus.  

Kohal olid:  

1.Haapsalu Jahtklubi (Maarika Leht, volituse alusel),   

2.Taebla Valla Spordiklubi (Enn Kerge, juhatuse liige),  

3. Silma Laskurklubi (Aarne Taal, juhatuse liige),  

4. Läänemaa Orienteerumisklubi Okas (Maarika Leht, juhatuse liige)  

5. Läänemaa Koolispordi Liit (Tiina Lobja, juhatuse liige),  

6. Lääne Vibulaskjad (Aare Lauren, juhatuse liige),  

7. Petanque klubi WICIA (Irene Võrklaev, volituse alusel),  

8. Haapsalu Lauatenniseklubi (Olavi Tutt, juhatuse liige, volituse alusel),  

9. Läänemaa Kabeklubi (Ülle Lass, volituse alusel),  

10. Põldotsa Rahvaspordiklubi (Alvar Kiisk, volituse alusel),  

11. Haapsalu Kergejõustikuklubi (Ailar Ladva, volituse alusel),  

12. Läänemaa Jahindusklubi (Aarne Taal, juhatuse liige),  

13. Spordiklubi Haapsalu (Erkki Lass, volituse alusel),  

14. Jooksuklubi Tempo (Mati Seppi, volituse alusel),  

15. Suusaklubi Sula (Juhan Lukk, juhatuse liige),  

16. Palivere Spordiklubi (Väino Munskind, juhatuse liige),  

17. Jalgrattaklubi Paralepa (Agu Lehemaa, juhatuse liige),  

18. Oru SC Spordiklubi (Kadi Paaliste, juhatuse liige),  

19. Maadlusklubi Dünamo (Aap Uspenski, juhatuse liige),  

20. Haapsalu Tenniseklubi (Vello Kuhi, juhatuse liige),  

21. Ridala Spordiklubi (Urmas Koppe, juhatuse liige),  

22. Läänemaa Jalgpalliklubi (Tiit Koel, juhatuse liige),  

23. Lihula valla Spordiklubi (Katrin Lehtpuu, juhatuse liige),  

24. SK Läänemaa Invasport (Õnne Pihlakas, volituse alusel);  

25. Hani Võrkpalliklubi (Urmas Koppe, juhatuse liige), 

26.MTÜ Haapsalu Bowlinguklubi (Reimo Nebokat, juhatuse liige), 

27.Tenniseklubi Promenaad (Vello Kuhi, juhatuse liige), 

 

Lisatud äriregistri väljavõtted ja volitused (üldkogu kaustas).  

KOKKU 27 häält   

 

Koosolekul ei viibinud alljärgnevad Läänela liikmed:  

1. Mittetulundusühing Taebla spordi- ja kultuuriklubi PALLET,  



2. Ralliklubi Oru Rally Team,  

3. Motoklubi Lääne,  

4. Spordiklubi Risti, 

5. Haapsalu Golfiklubi, 

6. Spordiklubi Martna, 

7. Hanila Spordiselts,  

8. Vehklemisklubi En Garde 

9. Tuulberg.eu Liiga 

10. Spordiklubi Nõva 

11. Ratsaspordiklubi Maritima 

12. Haapsalu Korvpallikool 

13. Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola 

14. Kullamaa spordiklubi  

 

Puudus 14 häält.  

 

Seisuga 28. mai on Läänela liikmeid 41. 

 

PÄEVAKORD: 

1) Protseduurilised reeglid.  

Hääletuskomisjoni valimine. Ettepanek hääletuskomisjoni liikmeteks  esitati Tiina Lobja ja 

Katrin Lehtpuu.  

Kõik olid poolt (27 mandaati). 

Koosoleku  juhataja ja protokollija valimine. Ettepanek koosoleku juhatajaks hääletada Ailar 

Ladva ja protokollijaks Ülle Lass. 

Kõik olid poolt (27 mandaati). 

OTSUSTATI: 

1.1. Kinnitada häältelugemise komisjoni koosseis: Tiina Lobja, Katrin Lehtpuu 

1.2. Kinnitada koosoleku juhatajaks Ailar Ladva ja protokollijaks Ülle Lass 

 

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine 

Ettepanek: Kinnitada päevakord juhatuse poolt etteantud punktidega.  

Päevakord 



1.Protseduurilised reeglid ( Häältelugemise komisjoni valimine, koosoleku juhataja ja 

protokollija valimine,  

2.Päevakorra kinnitamine 

3. SL Läänela peasekretäri ülevaade spordiliidu tegevustest ja majandusaasta aruande 

kinnitamine 

4. Muud küsimused 

Kõik olid poolt (27 mandaati). 

OTSUSTATI: 

2.1. Kinnitada koosoleku päevakord juhatuse poolt etteantud punktidega. 

3. 3. SL Läänela peasekretäri ülevaade spordiliidu tegevustest ja majandusaasta 

aruande kinnitamine.   

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela 2014. aasta tegevuste sisukokkuvõte. 

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela taasloodi 1990. aasta märtsikuus. Seisuga 31.12.2014  oli 

spordiliit katusorganisatsiooniks 42-le spordiklubile, -seltsile ja -liidule. Üheks spordiliidu 

ülesandeks on kõigi maakonnas tegutsevate klubide kaasamine liidu tegevusse ning aidata 

kaasa  spordiklubide moodustamisele omavalitsustes. Spordiliidu juhatus on 7-liikmeline ja 

seda juhib Ailar Ladva. Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliidu "Jõud" ja 

Eesti Spordiveteranide Liidu liige. 

Liidu asukohaks on Haapsalu linn, Lihula mnt 10 ja tegevus piirkonnaks Läänemaa.  

Liit on kinnitatud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. 

2014. aastal toimus 7 juhatuse koosolekut. Protokollid on leitavad Läänemaa spordiveebist. 

Avatud on uus veebileht märtsist.  

Liidus on 1 põhikohaga töötaja. Juhatuse liikmetele töötasu ei maksta. Küll aga 

kompenseeritakse nendele sõidukulu koosolekutele. Kolme  projekti juures kasutati 

töövõtulepinguga abilist. 

Tegevus on toimunud kinnitatud aasta tegevuskavale ja ürituste kalendrile. Läänela esindus 

osales 2014. aastal kõikidel Jõudi poolt korraldatud seminaridel.  

Läänemaal korraldati 2014. aastal meistrivõistlused järgmistel aladel: kabe (64 ruutu), 

korvpall, ujumine, saalijalgpall, vehklemine, jalgpall, lauatennis, võrkpall, saalihoki, sulgpall, 

kergejõustik, golf, avamerepurjetamine, rannavõrkpall, orienteerumine, tennis, jalgpall 

naiskonnad, rattakross, jahipraktiline laskmine, autode vigursõit, bowling, maadlus. Kõikidel 

aladel anti välja medalid ja karikad vastavalt kokkulepetele. Toetust meistrivõistluste 

läbiviimiseks anti kokku summas 5560 eurot. Lisaks olid Läänela poolt tasutud auhinnad 

KULKA projektide toel. 

Spordiliit toetas osalemist Eestimaa Spordiliit Jõud poolt korraldatud meistrivõistlustel 

osavõtu tasumisel ja sõidukulude osalisel  kompenseerimisel. Jõud meistrivõistlustel on 



osaletud järgmistel aladel: laskmine, orienteerumine, petank, maadluses, lauatennis. Osaletud 

on Eesti Spordiveteranide Liidu meistrivõistlustel kergejõustikus, suusatamises, 

orienteerumises,  petankis.  

2014. aastal jätkus koostöö kehalise kasvatuse ainesektsiooniga. Ainesektsioonile saadi 

toetust omavalitsuste liidust 1500 eurot. Arved tasuti otse LOVLi poolt ja Läänela eelarves ei 

kajastu.  

Veebruarist oktoobrini toimus Läänemaa 10. firmade karikasari. Osaled 14 

ettevõtet/firmat/asutust. Võisteldi 15 spordialal: ujumine, lauatennis, orienteerumine, bowling, 

vibu, sõudmine, kergejõustik, petank, korvpall, lendgolf, jalgratas, golf, noolevise, laskmine, 

sulgpall. Olemuselt liikumisharrastuslik sari on populaarne Haapsalu piirkonnas. 

Läänemaa spordielu tähed särasid 16. jaanuaril Pürksis. Tunnustati parimaid sportlasi, 

spordivedureid, sportlikke peresid ja toetajaid.  

17. jaanuaril kogunes Haapsalu universaalhalli palju kehalise kasvatuse, lasteaedade 

õpetajaid, treenereid. Osalemas olid pea kõik koolid ja ka lasteaiad. Toimus kehalise 

kasvatuse õpetajate ja lastetreenerite koolitus „IAAF programmi „Laste kergejõustik“ 

rakendamisest üldhariduskooli kehalise kasvatuse tundides ja laste kergejõustikus. 

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu programm „Laste kergejõustik“ on kergejõustikualade 

õpetamiseks ettevalmistav programm, mis sobib 7-12 aastaste kehalise kasvatuse tundidesse 

kui ka kergejõustikutreeningule.  Koolituspäeval said osalejad proovida erinevate vahendite 

kasutamist, ning korraldada lastevõistlust.  Koolituspäeva tegi kaasa ka tuntud kümnevõistleja 

Andres Raja. Kõik lapsed said diplomi ja osalejad tunnistuse koolituse läbimisest. Koolituse 

läbinud õpetajad ja treenerid saavad vahendeid kasutada  ürituste korraldamiseks ja tundide 

huvitavamaks muutmisel. Vahendid on hoiul Läänemaa kergejõustiku treeneri Kaja Ladva 

käes. Temaga kokkuleppel vahendeid laenutada saabki. Lektoriks oli Rahvusvahelise 

Kergejõustikuliidu I taseme lektor, KJK Elite Sport treener Kädy Tänav (Tänak).  Koolitust 

korraldas Eesti Kergejõustikuliit. Kohapealsed partnerid olid Haapsalu Kergejõustikuklubi ja 

spordiliit Läänela.  Koolituse toimumist rahastas Läänemaa Omavalitsuste Liit. 

Spordi administreerimiskursus - koolitus toimus Läänemaal  6.-7. veebruar ja 14.-15. veebruar  

2014. a.  Koolitaja oli Jüri Järv. Spordiliit oli kohapealse korralduse osas suur abiline. 

Tegemist oli ROKi Solidaarsusfondi poolt finantseeritud koolitusega. Iga koolitusel osaleja 

sai nii inglisekeelse õpiku kui ka eestikeelsed loengumaterjalid. Sports Administration 

Manual on väga hea õpik spordijuhtimisest. Koolitus oli osalejatele tasuta. Koolituse 

sihtgrupiks olid omavalitsuste sporditöötajad, spordiorganisatsioonide eestvedajad, treenerid, 

kehalise kasvatuse õpetajad ja kõik spordihuvilised.   

Spordiliit Läänela juhatus otsustas oma 4. veebruaril toimunud koosolekul, et viis maakonna 

treenerit saavad lisapalga. Eesti Olümpiakomitee kaasabil loodi  Läänemaale  alates 2014.a 

veebruari algusest 5 noorte spordimeisterlikkuse treeninggruppi.  Lisapalga saamise aluseks 

on treeneri  kvalifikatsioon, töökoormus, noorte  treeninggrupi olemasolu ja omavalitsuse 

valmisolek panustada pool treeneri palgast.  Spordimeisterlikkuse gruppide treenerid 2014-

2016 aastatel on Helen Nelis-Naukas (meistertreener, vehklemine 1,0 kohta),  Kaja Ladva 



(vanemtreener, kergejõustik 0,5 kohta), Mati Seppi (meistertreener, laskmine 0,5 kohta), Janar 

Sõber (vanemtreener, maadlus 0,5 kohta) ja Vello Kuhi (vanemtreener, tennis 0,5 kohta).  

Treenerite tulemused vaadatakse vähemalt kord aastas üle,  et veenduda nende gruppide õiges 

valikus. Spordimeisterlikkuse treeninggrupi kriteeriumite täitmise muutumisel võidakse 

juhatuse poolt teha muudatusi treenerite koosseisudes.    

Läänemaa XX Talimängud toimusid 9. märtsil Lääne-Nigula vallas.  

Laupäeval, 8. juunil koguneti  kergejõustikuvõistlusele üksteisega mõõtu võtma. Toimus 

Läänemaa kergejõustikupäev. Peeti Läänemaa meistrivõistlusi kergejõustikus ja Läänemaa 

XX Suvemängude kergejõustikupäev.  Läänemaa kergejõustikupäeval jagati 142 medalit.  

Läänemaa XXI Suvemängud võitis Lääne-Nigula. Kokku osales mängudel 9 omavalitsust. 

Võisteldi 10 alal.  

24. augustil toimus Elustiili Maraton. Spordiliit Läänela sai selle ürituse ühe korraldajana 

Kultuurkapitali spordisündmuse stipendiumi. “Elustiili maratoni" eesmärk oli propageerida 

tervislikke eluviise, pakkuda inimestele teavet ja oskusi tervislikult oma elu elada. Kui 

tervislikust toitumisest, käitumisest ja liikumisharrastusest saab igapäeva lahutamatu osa, on 

inimene tervem, rõõmsam ja tegusam. See oligi “Elustiili maratoni “eesmärk. Üritus ei olnud 

spordivõistlus, vaid see on mõnus liikumine igale osalejale ettevalmistatud rajal, kus ootavad 

teda 42 huvitavat “jaama”, igas jaamas on osalejale nutikas ülesanne, mis aitab kaasa 

terviseteadlikkuse tõstmisele. Iga jaama puhul töötab 2 eesmärki – maakonna liikumis- ja 

kultuuritegevuste võimaluste tutvustus ning lisaks vastava valdkonna enda reklaamimine ja 

turundamine. 

KOP-i (Kohaliku Omaalgatuse Programmist) saadi toetust liikumisprojektile. 29. septembril 

käivitas Spordiliit Läänela täies mahus projekti „Mina liigun, liigu Sina ka!“.  Projekti 

eesmärgiks on tõsta Läänemaa inimeste teadlikkust liikumisharrastuse kasulikkusest ning tuua 

inimesed kodudest välja, värskesse õhku lihtsalt liikuma. Liikumisvormiks võis olla 

kepikõnd, rattasõit, rulluisutamine, suusatamine, uisutamine või kasvõi lihtsalt matkarajal 

jalutamine. Projekt algas juunis Lihulas testsündmusena korraldatud rulluisukoolitusega. 

Suurema avapaugu sai liikumisprogramm rahvusvahelise liikumisnädala MOVE Week 

raames. 2014 oli ka liikumisaasta. Projektiga liitus 5 omavalitsust: Nõva, Vormsi, Ridala, 

Kullamaa ning Lihula.  

KOP-i (Kohaliku Omavalitsuse Programm) toetusel toimus 21. novembril Lihulas 

Spordiseminar osaluskohvik „Maasport täna ja tulevikus“  

Eestimaa Spordiliit Jõud aastalõpupeol said tunnustust Kalle Kruusma ja Jaanus Getreu .  

6. detsembril toimus Karksi-Nuias  Eestimaa Spordiliit Jõud spordiaasta lõpetamine ja Aasta 

tegija 2014 tunnustamine. Aasta piirkondlik spordisündmus Läänemaal oli ADDINOL 

rahvaralli. Aasta  tegija kohaliku spordielu edendajana oli Jaanus Getreu (Aleksander Kreeki 

mälestusvõistluste korraldaja). 



Koostöös Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupiga on seni saanud igal aastal tunnustust 5-7 

spordivedurit nn spordipreemia näol. Sel kalendriaastal esitati ekspertgrupile 3 kandidaati – 2 

parimat sündmust ja spordielu edendaja.  

Igapäevaselt toimub infovahetus ja koostöö kõigi Läänemaa spordiklubide vahel ning töötab 

spordiinfoportaal www.laaneport.ee. Uudiseid ja reklaame kajastatakse ka Facebookis 

https://www.facebook.com/laanesport. Teavet saadetakse spordiklubide listi, kehalise 

kasvatuse õpetajate listi, koolide listi ja omavalitsuste listi. Kajastusi ka paberlehes Lääne Elu 

ning selle online väljaandes. Kajastused laanlane.ee veebilehel ja www.laanemaa.ee lehel. 

Olulist  maakondlikku sporditeavet edastatakse ka Facebookis Haapsalu ja Läänemaa lehel.   

Spordiüritused kultuurikava.ee kalendris, olulisemad liikumisüritused samuti liigume.ee 

kalendris.  

Võistluste protokollid on üleval Läänemaa Spordiliidu kodulehel www.laanesport.ee , 

spordialade all. 

Lühike selgitus majandusaasta aruande juurde, seisuga 31.12.2014.a:  

Bilansis - raha pangas 3380.- eurot, sellest 3337.- eurot on Lääne maavalitsuselt saadud 

kohaliku omaalgatuse programmi toetuse ettemaks, mille kulud tehakse 2015.aastal. Sularaha 

arveldusi ei teostata. Raamatute jääk 25.- eurot. Põhivarana arvel kontorimööbel, mille 

jääkväärtus 378.- eurot (Amortiseerub kahe aasta pärast).  

Eelmiste aastate kasum kokku 596.- eurot, 2014.a lõpetas SL Läänela tegevuse kahjumiga 

361.- eurot. Kahjumi tekitasid: Paremate sportlaste austamisõhtu teatud kulud kaeti 

2014.aastal, kuid raha Kultuuriministeeriumist saadi 2015.aastal. Kokkuvõtlikult on ettevõtte 

kasum 01.01.2015.a seisuga 235.- eurot.  

Tulemiaruanne: Liikmemaksud kokku 400.-; toetused Jõud-lt, Kultuuriministeeriumilt, 

Kultuurkapitalilt, EOK-lt  ja Lääne Maavalitsuselt kokku 66843.-. See on ka sihtotstarbeline 

toetus, mis on kaetud sihtotstarbeliste kuludega 66843.- (kulud lahtilöödult lisas 9)  

Muu ettevõtlustulu - põhiüritused lisas 8 ehk Talimängude, Suvemängude ja Firmaliiga 

korraldamine.  

Töötajaid oli aasta jooksul 7 – töölepingu alusel töötab Ülle Lass ning käsunduslepinguga 

töötasid Raili Friedemann, Elo Volmer, Eve Toomsar, Pille Muni, Tiina Kiisler ning Tiina 

Alasoo - abiks võistluste korraldamisel. 

Hääletus: 27 poolt. 

OTSUSTATI: 

3.1. Kinnitada 2014. aasta majandusaasta aruanne. 

 

 



10. Muud küsimused. 

 Liikmemaksud 2016. Arutelu. Osad väiksemad klubid vastu. Teised konkreetselt jälle 

tõstmise poolt. Rohkem jäi kõlama ettepanek juhatusele, et viia teema järgmiseks 

üldkoguks hääletamisele. Järgmine üldkogu koosolek oktoobris-novembris. Et otsused 

jõuaks jõustuda aastast 2016.   

Ettepanek põhikirja sisse viia võlglaste väljaarvamiseks kohustuste mittetäitmise eest. 

            Teine ettepanek – puudub hääleõigus.  

 Revisjonikomisjoni vajalikkus. Üldkogul tekkis teema, et käive suur ja peaks ikka 

olema revisjonikomisjon. Paar aastat tagasi sai just põhikirja pandud muudatus, milles 

selgelt kirjas, et tegelikult seda võimalust pole ära võetud.  

Väljavõte põhikirjast p 36: 

Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle täitmiseks võib 

koosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.  

Arutelule sügisesel üldkoosolekul. 

 Läänemaa meistrivõistlustest 

Mõnede spordialade puhul kerkinud üles küsimus osalejate kohta. Juhatusel ette 

valmistada reglement, mis lubab maakonna meistrivõistluseid pidada kohalikele 

inimestele (elab, töötab, õpib). Oli ka arvamus, et võistkonnaaladel lubada mingi arv 

osalejaid väljastpoolt. 

Spordiliit annab teema tagasisideks  ja ettepanekute kogumiseks septembris. 

Tagasiside põhjal otsustab juhatus edaspidised juhised. Reglemendi kinnitab juhatus.  

 Reklaampinnast 

Spordiliit Läänela haldab vastavalt kokkuleppele Spordikeskusega alates juunist 

Haapsalu Spordikeskuses (Lihula mnt 10) reklaamipinda spordihoone klaasseinal 

(trepi kõrval, söökla poolsem).  

• Plakatid soovituslikult A3 ja A4 mõõtu. A2 saab ülal hoida seni kuniks ruumi on.  

• Sündmus/võistlus peab olema maakonna spordiürituste kalenderplaanis. Ruumi 

olemasolul kajastatakse ka naabermaakondade eriti olulisi sündmusi.  

Plakatid paneb üles spordiliit. Ise pandud plakatid võetakse maha.  

Reklaampinnale ei pääse treeningute kuulutused ja muu info, mis ei ole seotud spordi 

valdkonnaga.  

Reklaamplakati ülespanekuks võta ühendust spordiliiduga spordiliit@laanesport.ee , 

472 5067 

 Toetuste jagamise kord 



Vastavalt Kultuuriministeeriumi ja spordiliidu vahel sõlmitud lepingule tegime mõned 

pisimuudatused juhendisse. Kõige suurem muudatus on Spordiliit Läänela juhatus 

võib rahaliste vahendite vähesuse korral otsustada taotlusvooru mitte välja kuulutada. 

St, et reaalselt on olemas olukord, kus me järgmisel aastal ei toeta enam üldse, vaid 

panustame Läänela põhiülesandele – meistrivõistluste korraldamisele. 

Toetuste jagamise kord pannakse üles Läänemaa spordiveebi www.laanesport.ee 

 Vahendite rent 

Läänelal on mõningaid vahendeid ja plaan neid ka juurde soetada vähehaaval.  

Hetkel on võimalik rentida ruuporit, tablood, telki, bännereid (3 tk) ja helitehnikat. 

Peatselt lisandumas 2 Mölkky mängu, mida võib edukalt kasutada näiteks külade 

mängude läbiviimisel.  

On mõtteid soetada väliüritusteks lippusid, dataprojektor, jm. Ettepanekud oodatud. 

Hetkel väljarenditavatele asjadele on Läänela juhatus kinnitanud hinnakirja telkidele.  

1 päev liikmetele (kelle üritus on kalenderplaanis) on 10 eur. Teistele rentijatele 20 

eur/päev.  

Teiste vahendite puhul on praegu nii, et tagasitoodud seade või asi peab olema terve ja 

töökorras – st kui kätte andes. Vastasel juhul tuleb rentijal remont/parandus kinni 

maksta.  

Uutele soetustele tuleb kindlasti sümboolne rendihind. 

 Kuressaare mängude info: 14. Eestimaa Suvemängud toimuvad 10.-12. Juuli 

Kuressaares. Info: http://www.joud.ee/est/g174/  

 Elustiili Maraton. Sarnaselt eelmisele aastale. Toimub 23. augustil. Huvilistel palun 

võtta ühendust. Tutvustan ja räägin. Info on spordiklubide listis ka olnud.  

 Kohtunike register 

Tegelikult on juba pikka aega plaan hakata pidama kohtunike registrit. Alade kaupa. 

Kohtunikud ei pea olema selleks spetsiaalse litsentsiga. Koondatakse teave, kes 

võimalised kohapealsetel võistlustel abistama. Register loodaks alaliitude info ja 

kohalike võistluste korraldajate info kohaselt. 

 Tõenäoliselt otsib tegevjuht selleks projektiks abilise. 

 Kultuurkapitali esitatavatest projektidest. Info teadmiseks:  

*Sportlaste välissõidud on kõigile ühte moodi- kuni 100 eurot inimene 

*Palun lugeda hoolikalt jaotuspõhimõtteid: 

http://kulka.ee/ekspertgrupid/laanemaa/preemiate-stipendiumide-ja-toetuste-kord. 

http://www.laanesport.ee/
http://www.joud.ee/est/g174/


Iga taotluse juurde peaksite leidma millisele põhimõttele see vastab. Seda kontrollib 

ka Tallinn 

*Hinnapakkumised peavad olema: ruumide/rajatiste rent, heli- ja valguse rent, 

transport, pillide ost, raamatute trükkimine 

*Piletitulu/osalustasud peab olema kajastatud eelarves 

*Juubelitoetus on 200  

*T- särke kulka ei rahasta. 

*kütust lubatakse arvestada 8 l/100 km kohta 

*Aruande võlglased kontrollitakse vahetult enne koosolekut. Kui klubi pole võlgu 

Läänemaal, et tähenda see seda, et ta pole võlgu mujal. Kõik kontrollitakse.  

OTSUSTATI:  

4.1. Võtta info teadmiseks ja juhatusele tegelemiseks.  

 

 

 

 

        

 

Juhatas         Protokollis  

Ailar Ladva         Ülle Lass 


