JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 4/2015
Haapsalus

21. 05.2015.a

Koosoleku kellaaeg: 18.00 – 19.30
Juhatas Ailar Ladva
Protokollis Ülle Lass
Osa võtsid juhatuse liikmed: Kadi Paaliste, Ailar Ladva, Tiit Koel, Urmas Koppe, Tiiu
Aavik, Janar Sõber, Marek Pragi
Päevakavas:
1. Läänela tegemised
2. Toetuste jagamise korra kinnitamine
3. Läänela üldkogu arutelu
4. Läänela liikme väljaastumine
5. Muud küsimused
*

*

*

1. Läänela hetketoimetamistest.
Ülle Lass andis ülevaate hetkel päevakorras olevate teemade kohta.
Läänemaa Suvemängude info on veebilehel väljas ja vajadusel lisatakse sinna juurde
olulist infot. Infot edastatakse omavalitsustele, klubidele ja kehalise kasvatuse
õpetajate listis. Infot jagatud ka sotsiaalmeedia kaudu.
Kuressaares toimuvate Eestimaa Suvemängude nimekirjad saavad peatselt lõplikuks.
Keeruline on inimestel siiski nii pikalt ette teada, kas minnakse või mitte. Huvitav
fakt, sest oma alaliidu ja muid võistlusi teatakse pikalt ette.
Läänela sai toetust kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) sarivõistluse
korraldamiseks. Sel aastal alustab sarivõistlus sügisel ja lõpeb kevadel.
Oodatakse kiiret tagasisidet Elustiili Maratonile. Võiks ikka sport ka väljas olla.
Hasardist taotlesin toetust 8000 eurot, sain 1000. Alustan koolituste ettevalmistamist.
Esimene vist rulluisk.

OTSUSTATI
1.1.Võtta info teadmiseks

2. Toetuste jagamise korra kinnitamine.
Arutelu jätkuks 12. märtsil toimunud koosolekule. Kokku kogutud tagasiside põhjal
on sisse viidud muudatused ja korrastatud sõnastust vastavalt Kultuuriministeeriumist
tuleva toetuse osas.
Kuna Läänela põhilisemaks ülesandeks on maakonna meistrivõistluste korraldamine ja
maakonna esindamine erinevatel võistlustel, siis toetuse pideval ja iga-aastasel
vähenemisel pole meil enam midagi jagada. Ettepanek lisada punkt, mis ütleb et
taotlusvooru mittetoimumisel Korras olevad punktid ei kehti.

OTSUSTATI:
2.1.Kinnitada toetuste jagamise kord ja panna see üles www.laanesport.ee lehele
Läänela dokumentide alla.
2.2.Teadvustada võimalikke taotlejaid Läänela üldkogu koosolekul.
3. Läänela üldkogu koosoleku päevakorra arutelu ja ettepaneku kinnitamine
Üldkogul on sel aastal ainult 1 tõsine hääletus – majandusaasta aruande kinnitamine.
Ettepanek teha päevakord alljärgnevalt:
Protseduurilised reeglid – häältelugemise komisjon, koosoleku juhataja, protokollija
Sisulise tegevuse ülevaade, majandusaasta aruande kinnitamine
Muud teemad igapäevasest tööst.
OTSUSTATI:
3.1.Teha Üldkogul päevakorra osas ettepanek vastavalt arutelule.
3.2. Viia Üldkogu koosolek läbi 28. mail 2015. a.
4. Läänela liikme väljaastumine
Haapsalu Ujumisklubi eestvedaja Marina Vallik on esitanud avalduse Läänela
liikmestaatusest välja astuda.
Klubi hetkel ei tegutse.
OTSUSTATI:
4.1.Kinnitada Haapsalu Ujumisklubi väljaastumine.
4.2.Läänelal on liikmeid 41.
4.3.Ülle Lassil teha vastav kanne Eesti Spordiregistris.

5. Muud juhatuse liikmete poolt üles kerkinud teemad.
Meistrivõistluste reglement
Liikmemaksu teema
Põhikirja muudatus
Juhatuse liikmete poolne erasektori kaasamine?
Ülle palga tõstmine aastast 2016.
OTSUSTATI:
5.1.Võtta teemad teadmiseks ja arutlemiseks üldkoosolekul ja edaspidi juhatuse
koosolekutel

Ailar Ladva
Koosoleku juhataja

Ülle Lass
Koosoleku protokollija

