LÄÄNE MAAKONNA SPORDILIIT
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 3/2012
Haapsalu

04.04. 2012

Koosoleku aeg 17.00-19.00
Juhatas: Enn Kerge

Protokollis: Ülle Lass

Osa võtsid juhatuse liikmed : Enn Kerge, Lauri Lilleoks, Erkki Lass, Mati Kallemets, Peeter
Kallas, Janar Sõber
Puudusid: Heikki Sool (ei teavitanud mitteosalemisest)
Kutsutud: Ülle Lass
Päevakord:
1.Päevakorra kinnitamine.
2. Läänela märtsikuu tegevuse ülevaade.
3. Läänela liikmete nimekirja ülevaatamine/korrastamine.
4. Läänemaa suve- ja talimängud. Lõppenud talimängud (tagasiside), XIX suvemängud (projekti
arengud).
5. Spordileksikoni teema.
6. Üldkogu ettevalmistamine. Majandusaasta aruanne.
7. Muud päevakorda kerkinud küsimused.
1.Päevakorra kinnitamine.
OTSUSTATI:
1.1. (Ühehäälselt) kinnitada päevakord.
2. Ülevaade märtsikuus toimunust.
 Sõlmitud 8 lepingut maakonna meistrivõistluste läbiviimiseks. Tasutud kõik arved.
Korrastatud on raamatupidamise sise-eeskirjad. Majanduslik seis on kontrolli all.
 Ülevaade kliendivõlgnevuste aruandest (juhatusele jagatud). Paar eelmise aasta võlglast.
Enamik 2012 liikmemaksuvõlglased. Tasumata võlgade seis 428 eurot (sellest 300 eurot 1
firmaliiga osalustasu), millest 2011. aasta võlgasid summas 21.39.
 Kohalolnud juhatuse liikmetele tutvustatud raamatupidamise käibeandmikku 1. jaan – 3.
aprill. Juhatus oli rahul korrektse ülevaate eest. Raamatupidamises sisse viidud
projektidepõhine arvestus – lihtsustab aruannete tegemist suurematele rahastajatele.
 Põhjalik ülevaade väikevahendite (väheväärtuslik põhivara) seisust 2007-2011. Selgus, et

on soetatud väikevahendeid, mille olemasolust juhatus ei tea. Juhatus soovib selgitusi
soetuste ajal ametis olnud peasekretärilt Heikki Soolalt järgnevate väikevahendite
asukoha kohta hiljemalt 30. aprilliks juhatuse listi:
1) 9.04.2007 Notebook Siemens 1 TK * 13 440,00 krooni
2) 3.07.2007 Televiisor ja kodukeskus 1 TK * 6 000,00 krooni
3) 7.03.2008 Kohviaparaat 1 TK * 875,00 krooni
 Heikki Soolale tehti ülesandeks vastutada raamatute realisatsiooni eest, selgitada välja
raamatute jääkväärtus ja kogus. Realisatsiooni võimatuse korral tasuda Läänela
spordiliidule tekkinud puudujääk. Heikki Sool pole juhatuse liikmena täitnud juhatuse
otsust 26.05. 2011 (juhatuse koosoleku protokoll nr 5).
 Uudised www.laanesport.ee
 Jagatud on raamatut „Sport Läänemaal“ auhindadeks ja kingitusteks ligi 40 komplekti.
OTSUSTATI :
2.1. Võtta info teadmiseks.
2.2. Juhatuse liige Heikki Sool annab selgitused loetletud väikevahendite asukoha kohta
hiljemalt 30. aprilliks juhatuse listis.
2.3. Spordiliit Läänela juhatus nõuab selgitusi juhatuse koosoleku protokolli nr 5 (26.05.2011)
mittetäitmise (raamatute realisatsioon, võla kompenseerimine) kohta hiljemalt 30.
aprilliks 2012 juhatuse listis.
3. Läänela liikmete nimekirja ülevaatamine/korrastamine.
 Arvata välja liikmestaatusest järgmised klubid: Tantsuklubi Liilia, Läänemaa
Kergejõustikuklubi, Võrkpalliklubi Hani, Spordiklubi ABC, Korvpalliklubi Walker.
Arveid ei esitatud liikmemaksuks juba 2011. Peetud lootusetuteks tasujateks. Arvata
juhatuse otsusega välja.
 Läänemaa Jalgpalliklubi võeti Läänela uueks liikmeks avalduse alusel.
 Juhatus arutas liikmeks soovijatele sisseastumismaksu aastast 2013. Ettepanek kehtestada
sisseastumise tasuks kahekordne liikmemaksu aastane tasu (2 x 6,39).
 Juhatus arutas liikmemaksu tõstmist. Läänela peaks kujunema organisatsiooniks, kust
liikmesklubi saab abi ja harimist (projekti kirjutamine, fondide leidmine, koolitused jm).
Tõsta abi kvaliteeti. Klubidega tuleb suhelda.
OTSUSTATI:
3.1. Võtta info teadmiseks ja edaspidiseks arutamiseks.
3.2. Arvata Läänela liikmestaatusest välja Tantsuklubi Liilia, Läänemaa Kergejõustikuklubi,
Võrkpalliklubi Hani, Spordiklubi ABC, Korvpalliklubi Walker.
3.3. Läänemaa Jalgpalliklubi arvata liikmeks
4. Läänemaa suve- ja talimängud. Lõppenud talimängud (tagasiside), XIX suvemängud
(projekti arengud).
 Juhatus kuulas ära kriitika, mis oli saadetud talimängude kohta. Tagasiside klubidelt ja
omavalitsustelt. Arvati, et korraldusmeeskond oli liiga väike. Staabi töö ei olnud tasemel.
Milleks helitehnika, kui seda suusavõistlusel kasutatakse vaid numbrite äratoomise

hüüdeks. Suusatamine külma ilmaga oleks võinud toimida operatiivsemalt ja massistart N
1 km pole kohane. Toitlustuse logistika polnud hästi läbi mõeldud. Autasustamine venis.
Talialad ühele päevale – inimeste ja transpordi probleem. Teistele talimängude aladele
pretensioone ei esitatud, korraldus oli ladus.
 Suvemängude osas on Ridala vallaga kokku saadud ja projekti arutatud. Juhatuse listi
saadetakse ettepanekute tegemiseks juhend.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

5. Spordibibliograafilise leksikoni teema.
 Leksikoni on arvel veel 262 raamatut. Üldse telliti kokku 500 eksemplari. Kuludesse on
kantud 238 raamatut.
 Leksikoni väljaandmine maksis nii:
trükikulud 2864,67 eurot ning stipendium T.Läänele 958,67 eurot.
Kokku kulud 3823,34 eurot.
Müüdud on raamatuid 1240,27 euro eest.
Madis Sarik annetas Läänelale (ametlikult maksuametis deklareeritud) 1300 eurot
raamatuvõla maksmiseks kirjastusele.
OTSUSTATI:
5.1. Võtta info teadmiseks
5.2. vt otsust 2.3.
6. Üldkogu ettevalmistamine. Majandusaasta aruanne.
 Majandusaasta aruanne juhatusele tutvumiseks saadetud.
 Juhatuse esimehel Enn Kergel võtta ühendust revisjonikomisjoni liikme Aare Vaalmaga
majandusaasta aruande osas
 Üldkogu koosoleku kuupäev 18. mai. Teavitada klubisid vähemalt 2 nädalat ette.
OTSUSTATI: (Ühehäälselt)
6.1. President Enn Kerge vastutab revisjoniakti õigeaegse valmimise eest.
6.2. Üldkogu toimub 18. mail kell 18.00
7. Muud küsimused
 EOK kutse üldkogule. Arutati, kes üldkogul esindab Läänelat. Juhatus arutas spordiliidu
rolli EOK liikmena. Esindaja muutmine EOKs.
 Milvi Vendla esitada Eesti Spordiveteranise Liidu sünnipäeva puhul tunnustamiseks.
Saata vastav teade ESV Liitu.
 Arutati põhivara arvelevõtmist.
 Soome reisi ettevalmistus Peeter Kallasele. Projekt viia ellu võimalusel aasta jooksul.
Otsida võimalikke rahastusallikaid.
 Kultuurkapitaliga läbirääkimised kvartaalseteks eraldisteks noorsportlaste toetusfondi.
 Spordiseminar 27. aprill – arengukava uuendusprotsetsessi käimalükkamine.

 Pikendada töövõtulepingut 2/2012 kuni 31. oktoober 2012. Arengukava peaks selleks
ajaks olema valmis (spordi toimimise mudel läbi arutatud) ja suur suvi möödas.
 Järgmine kokkusaamine 18. mai kell 17.00 (enne üldkogu). Juhatuse liikmetel kohal olla.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks

Enn Kerge
Koosoleku juhataja

Ülle Lass
Koosoleku protokollija

