Lääne Maakonna Spordiliit „Läänela“
üldkogu koosolek
21.mai 2012.a. kell 18.00 – 19.30
Haapsalus, Lihula mnt.10 Spordikeskuse kohvikus.

Kohal olid: 1.Spordiklubi Haapsalu (Tarmo Tuisk, juhatuse liige), 2.Taebla Valla Spordiklubi
(Enn Kerge, juhatuse liige), 3. Silma Laskurklubi (Ülle Lass, volituse alusel), 4. Peeter Kallas
(Nõva Spordiklubi, juhatuse liige), 5. Läänemaa Koolispordi Liit (Erkki Lass, volituse alusel),
6. Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola (Janar Sõber, juhatuse liige), 7. Petanque klubi
WICIA (Maive Sein, juhatuse liige), 8. Läänemaa Orienteerumisklubi Okas (Maarika Leht,
juhatuse liige), 9. Kullamaa Spordiklubi (Mai Jõevee, juhatuse liige), 10. Läänemaa
Kabeklubi (Kalev Randlaine, juhatuse liige), 11. Põldotsa Rahvaspordiklubi (Aare Vaalma,
juhatuse liige), 12. Haapsalu Kergejõustikuklubi (Ailar Ladva, juhatuse liige), 13. Läänemaa
Jahindusklubi (Ailar Ladva, volituse alusel), 14. Haapsalu Jahtklubi (Indrek Viiret, juhatuse
liige), 15. Jooksuklubi Tempo (Mati Seppi, volituse alusel), 16. Suusaklubi Sula (Juhan Lukk,
juhatuse liige), 17. Palivere Spordiklubi (Väino Munskind, juhatuse liige), 18. Martna
spordiklubi (Kadi Saviir, volituse alusel), 19. Jalgrattaklubi Paralepa (Jaan Saviir, juhatuse
liige), 20. Haapsalu Ujumisklubi (Marina Vallik, juhatuse liige), 21. Oru SC Spordiklubi
(Kadi Paaliste, (juhatuse liige), 22, Vehklemisklubi En Garde (Hardo Lehis, juhatuse liige),
23. Tenniseklubi Promenaad (Vello Kuhi, juhatuse liige), 24. Tenniseklubi Haapsalu (Vello
Kuhi, juhatuse liige), 25. Ridala Spordiklubi (Pille Raudsepp, juhatuse liige), 26. Läänemaa
Jalgpalliklubi (Tiit Koel, juhatuse liige), 27. Lihula valla Spordiklubi (Inga Rennit, juhatuse
liige), 28. Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi (Inga Rennit, juhatuse liige).
Lisatud äriregistri väljavõtted.
KOKKU 28 häält
Koosolekul ei viibinud alljärgnevad Läänela liikmed: 1. Spordiklubi Läänemaa Invasport, 2.
Ralliklubi Oru Rally Team, 3. Tuulberg.eu Liiga, 4. Motoklubi Lääne, 5. Spordiklubi Risti, 6.
Maadlusklubi Dünamo, 7. Haapsalu Lauatenniseklubi, 8. Hanila Spordiselts, 9.
Mittetulundusühing Walker Korvpalliklubi, 10. Mittetulundusühing Lääne Vibulaskjad, 11.
MTÜ Haapsalu Bowlinguklubi, 12. Haapsalu Golfiklubi, 13. Mittetulundusühing Taebla
spordi- ja kultuuriklubi PALLET.
Puudus 13 häält.
Lisatud klubide nimekiri Eesti Spordiregistrist.

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, vastu 0, erapooletuid 0
Peeter Kallas: kvoorum koos. Läänela liikmeskonnas on hetkel 41 liiget
http://www.spordiregister.ee/index.php?org=4060 .
Kohal 68 %.
Päevakorra kinnitamine. Päevakord oli eelnevalt välja saadetud. Päevakorra kinnitamine.
Hääletuse tulemus: Poolt 28, vastu 0, erapooletuid 0.
Ülle Lass tegi ettepaneku häältelugemise komisjoni kinnitada Mai Jõevee ja Inga Rennit.
Hääletuse tulemus: Poolt 28, vastu 0 , erapooletuid 0.
OTSUSTATI:
1.1. Läänela üldkoosolekut juhatab Peeter Kallas, protokollib Ülle Lass
1.2. Kinnitada päevakord
1.3 Kinnitada häältelugemise komisjoni liikmeteks Mai Jõevee ja Inga Rennit

2. SL Läänela tegevuste ülevaade ja tulevikuplaanid (10 minutit, Ülle Lass)
Ülle Lass tegi ülevaate Läänelas ja Läänemaa spordis 2011 toimunust. 2012. aasta jaanuari
lõpus lahkus Läänela tegevjuht Madis Sarik. Läänela juhatuse liikmed tegid ettepaneku Madis
Sariku soovitusel paluda Ülle Lassil aidata ajutiselt Läänela tööd juhtida, tegevjuhi
kohusetäitja ametis. Hetkel Läänela juhatus pole planeerinud tegevjuhi täiskohaga palkamist
vähemalt aastas 2012). Halduskulude kokkuhoiu arvelt saab rohkem toetada spordivõistluseid
(mv). Tasutud on palju võlgasid. Veebruariski tasuti kusagilt välja ilmunud arveid aastast
2009. Ülle Lass arvab, et hetkel on kõik toimima saanud. Läänela kontori inimsõbralikumaks
muutmiseks andis juhatus loa soetada uus mööbel.
Medalid on alati olemas, meistrivõistluste läbiviimiseks on sõlmitud lepingud, toetatakse
rahaliselt. Raamatupidajal on alates 2012. aasta veebruarist juurdepääs pangakontole ja teeb
seda tööd, mida raamatupidaja tegema peab (maksab arved, esitab arveid, peab arvestust
sihtrahade kasutamise üle jm). Juhatus on sihikule võtnud väikevahendite olukorra. Üritatakse
jälgida kõikide juhatuse otsuste täitmist. Läänela on olnud kaasatud maakondliku tervisepäeva
korraldamisse ja saanud selleks ka toetust. Toimus spordi arenguseminar, kus osalesid

ettekannetega ka Tõnu Seil Kultuuriministeeriumist, Tarmo Volt Eestimaa Spordiliidust Jõud,
Peeter Lusmägi Eesti Olümpiakomiteest. Koostöös Lääne Maavalitsusega hakatakse üle
vaatama maakonna spordi arengukava. Töökoosolekud hakkavad juunis.
Rahaliste võimaluste tekkimisel planeeritakse motiveerida maakonna spordirahvast
õppereisiga Soome. Eesti Spordiregistris pole oma kohustusi täitnud: Haapsalu Golfiklubi,
MTÜ Lääne Vibulaskjad, MTÜ Walker Korvpalliklubi, Silma Laskurklubi, Tenniseklubi
Promenaad ja Tuulberg.eu Liiga. Tulenevalt seadusest on neil esitamata siiani statistika
ankeet. 30. juuniks peab kõikidel olema esitatud ka finantspool.
OTSUSTATI:
2.1 Võtta teadmiseks info. Hääletamisele ei lähe.

3.SL Läänela revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja seisukoha võtmine (10 minutit,
Aare Vaalma)
Revisjonikomisjoni kontrollakt oli klubidele eelnevalt saadetud. Küsimused akti kohta paluti
ette esitada. Ei esitatud.
Revisjonikomisjon kontrollis Läänela 31.12.2011.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud
aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011.a, perioodi 01.01-31.12.2011.a
kasumiaruannet ja aastaaruande lisasid. Aastaaruande koostamine on Läänela juhatuse
kohustus. Revideerimise käigus kontrollis komisjon raamatupidamise algdokumente, millel
põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Vaadatud sai Eelmise aasta revisjoni kontrollakti
ettepanekute arvestamist, 2011. aasta üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute otsuste täitmist.
Revisjonikomisjon tegi Läänelale ettepanekuid 2011. aasta dokumentide kohta.
Revisjonikomisjon leiab, et revideerimine andis piisava aluse arvamuse avaldamiseks
aastaaruande kohta. Läbi vaadanud juhatuse poolt esitatud Läänela 2011.a raamatupidamise
dokumendid, koosolekute protokollid ning sõlmitud lepingud kinnitab revisjonikomisjon, et ei
leidnud olulisi vigu Läänela 2011.a raamatupidamises ning bilansimaht 5142 €, tulud 46 702
€, kulud 44 297 €, finantstulud 5 € ning aruandeaasta tulem 2 410 € kajastab õigesti ja
õiglaselt Läänela 2011.a majandustegevust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2011.a.
Kohapeal küsimusi ei tekkinud.
OTSUSTATI:
3.1.Võta info teadmiseks. Ei hääletata.

4. Juhatuse aruanne (15 minutit, Enn Kerge)
I osa. Taastasime Läänemaa meistrivõistlused mitmel väga olulisel spordialal. Läänemaa
suvemängud said uue hingamise. Eestimaa suvemängudel tegi Läänemaa selle sajandi parima
etteaste. Mitmel traditsioonilisel ja väga olulisel spordialal ei ole pikka aega maakonna
tiitlivõistlusi peetud ja eesmärgiks ongi see viga parandada. Kergejõustikus ei ole vahepeal
meistreid selgitatud kaheksa aastat. Kõige tähtsam meistrivõistlustele kohaselt oli
meisterlikkust - kolm tulemust mahtus Eesti hooaja edetabelis kümne parema sekka. Meeldis
informaatori professionaalne tegevus ja positiivse üllatusena fotograafi kaasamine - juba
järgmisel päeval oli võimalik soovijatel MV pilte alla laadida! Jalgpallis on maakonna
meistrid vahepealsetel aastatel samuti mitmel korral selgitamata jäänud. Igati positiivne oli ka
järelkaja maakonna suvemängudele. Kui veel mullu kurdeti, et mängud on ennast
ammendanud ja sooviti näha muudatusi, siis seekord taolisi kurtmisi ei olnud kuulda. Mängud
said uue hingamise - uued alad (triatlon, perevõistlus), uuendused võistluspaigas, uue
kujundusega medalid - karikad, heal tasemel informaatori töö, fotograafi kaasamine.
Eraldi väärib märkimist Läänemaa selle sajandi parim esinemine Eestimaa suvemängudel.
Näiteks maakondade arvestuses olla kolme parema seas.
II osa: Juhatuse töö kokkuvõte on tehtud perioodi 1. jaanuar 2011 kuni 2. mai 2012 kohta.
2011. aastal oli kokku 8 juhatuse koosolekut. 2012. aastal on peetud 4 töökoosolekut.
Koosolekute protokollid on üleval www.laanesport.ee lehel. Juhatuse liikmed on
koosolekutel hästi kohal käinud. Puudutud üksikud korrad. Kõige vähem on koosolekutest osa
võtnud Heikki Sool, kes on viibinud 12-st koosolekust kohal 4 (nendest kahel lahkus poole
pealt) korda.
Juhatus on alates 2011. aasta jaanuarist võtnud tähelepanu alla juhatuse otsuste täitmise.
2011. aasta alguses olid probleemid aruannete esitamisega maavalitsusele. Sellega tegeleti
veel aprilliski. Suured segadused rahalise katte leidmisel reaalselt saadud toetusele. Puudused
esinesid Läänela liikmemaksu tasumisel. Arved olid esitamata 3 aasta eest.
Aprillis tööd alustanud uus tegevjuht Madis Sarik hakkas tööle kinnitamata eelarve ja
sisuliselt 0 rahadega pangas.
Revisjonikomisjonil oli palju etteheiteid 2010. a majandusaasta aruandele ja Läänela tööle.
Väikevahendite osas ei ühti üleantud vahendite nimekiri raamatupidaja poolt koostatud
väikevahendite nimekirjaga (aastad 2007-2011). Vastav päring esitati 5. apr 2012 juhatuse
koosolekul, millele paluti Heikki vastust. Vastust ei saadud. Heikki ei tulnud ka 5. mai
koosolekule, kus juhatusel oli soov päringutele vastused saada.
2011. a 5. mai koosolekul palutud sõidupäevikuid pole raamatupidamisdokumentide juures.
Pole ka arvutis.
Juhatuse esimehena esindas Enn Kerge Läänelat töövaidluskomisjonis.
26. mail 2011(juhatuse koosolekul) tehti Heikki Soolale ülesandeks vastutada raamatute
realisatsiooni eest, selgitada välja raamatute jääkväärtus ja kogus. Realisatsiooni võimatuse

korral tasuda Läänela spordiliidule tekkinud puudujääk. Seda tehtud ei ole. Aasta lõpus
annetas Madis Sarik isiklikku raha (raamatupidamisest ja maksuametist läbi ametliku
annetusena) raamatute võla maksmiseks summas 1350 eurot. Vastasel juhul oleks Läänela
võlga hakatus sisse nõudma inkassofirmade kaudu.

OTSUSTATI:
4.1.Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Juhatuse liikme tagasikutsumine (5 min)
Lähtuvalt eelmisest punktist teeb juhatuse esimees Enn Kerge ettepaneku juhatuse liige
Heikki Sool juhatusest tagasi kutsuda seisuga 21. mai 2012. Põhjus: juhatuse otsuste
mittetäitmine, juhatuse tööle mitte kaasa aitamise ja materiaalse kahju tekitamise tõttu.
Teha ettepanek Läänemaa Omavalitsuste Liidule oma esindaja määramiseks Läänela
juhatusse.
Hääletuse tulemused: tagasikutsumise poolt 25, tagasikutsumise vastu 2, erapooletuid 1
OTSUSTATI:
5.1.Kinnitada otsus juhatuse liikme Heikki Soola juhatusest tagasikutsumiseks.
5.2.Teha Läänemaa Omavalitsuste Liidule ettepanek esitada Läänela juhatusse nende
esindaja.

6. SL Läänela majandusaasta aruande kinnitamine (10 min, Peeter Kallas)
Liikmesklubidele saadeti majandusaasta aruanne tutvumiseks nädal enne üldkogu. Tekkinud
küsimused paluti ette esitada. Küsimusi ei esitatud. Ettepanek aruanne kinnitada.
OTSUSTATI:
6.1.Kinnitada Läänela 2011. aasta majandusaasta aruanne.

7. SL Läänela liikmemaksu suuruse kinnitamine (10 min, Peeter Kallas)

Läänela juhatus teeb ettepaneku tõsta liikmemaksu 10 euroni aastas. On maakondi, kus
liikmemaks ulatub 30 euroni aastas. Võimalusi ühisprojektideks. Võiksime selles suunas
liikuda.
Väino Munskind tegi ettepaneku jätta summa samaks, so 6.39 €
Pille Raudsepp arvas, et ei ole klubide seis nii vilets. Janar Sõber pidas oluliseks klubidele
mainida, et paljude fondide puhul vaadatakse liikmelisust.
Kes on poolt, et tõsta 10 euroni?
Hääletuse tulemused: poolt 16 häält, vastu (soovivad jätta samaks) 10 häält, erapooletuid 1, ei
hääletanud 1.
OTSUSTATI:
7.1.Kinnitada Läänela liikmemaksuks 2013. aastast 10 eurot.

8. Juhatuse liikme sõidukompensatsioon (10 min)
Läänela juhatus teeb ettepaneku juhatuse esimehele Enn Kergele kinnitada
sõidukompensatsioon 64 eurot kuus. Tarviklik Läänela huvides käia vähemalt kord nädalas
allkirjastamas arveid ja lepinguid. Muud Läänela huvides sõidud.
Mati Seppi tegi ettepaneku igakuiselt sõidupäeviku sisseviimise.
Hääletamise tulemused: sõidupäevikuga kompensatsiooni pool 12 h, vastu 10, erapooletuid 4,
ei hääletanud 2.
OTSUSTATI:
8.1.Igakuiselt tasuda juhatuse liikmele Enn Kergele sõidukompensatsiooni 64 eurot kuus
sõidupäeviku esitamisega.

9. Revisjonikomisjoni valimine (10 min, Peeter Kallas)
Hea hinnang juhatuse poolt Aare Vaalma tööle. Peeter Kallas teeb ettepaneku Aare Vaalmal
jätkata.
Ülle Lass tegi ettepaneku kaasata revisjoni komisjoni töösse Mart Schults, Haapsalu
Tenniseklubist. Mart Schults ise koosolekul ei viibinud ja seega ei saadud teda kinnitada.
Läänela põhikiri näeb ette kolm kandidaati. See peaks olema organ, mis kontrollib juhatuse
tööd üldkogu poolt. Üldkogu ei suutnud leida kolme liiget kohapeal.

OTSUSTATI:
9.1.Kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Aare Vaalma.

10. Muud küsimused.
Arutlusel olnud teemad:
*Läänemaa Suvemängud. Pille Raudsepp muretseb suvemängude teemal.
Kergejõustikuvõistlus 9. juunil Haapsalu staadionil. Kõik vajalik üleval www.laanesport.ee
lehel. Soovituslik täita alade kaardid kodus!
Teised suvemängude alad 18. augustil.
OTSUSTATI:
10.1. Võtta hetkel info teadmiseks
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Peeter Kallas

Ülle Lass

