Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll
Juhatuse liikmed: Sixten Sild (SS), Karli Lambot (KL), Lauri Leppik (LL), Jonatan Karjus
(JK), Rein Zaitsev (RZ), Taivo Timmusk (TT), Jüri Joonas (JJ), Sven Oras (SvO).
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT),
Külalised: Jaan Tarmak(JT)
Kuupäev: 23.03.2020
Aeg: 18:00-20.15.
Koht: Skype´i kaudu
Nr
.
1.

Teema

Tegevus

EM2020 korralduse seis, IOFi voliniku Jaakko Lajuneni ja IT SS - uurib võimalike
voliniku Eduardo Tona külaskäigu kokkuvõte. Külalisena jooksvate kulude
Jaan Tarmak (EM2020 peakorraldaja).
kompenseerimist ja toetuste
maksmist eriolukorras
-JT väljendab muret - seoses COVID-19 haiguse levikuga on Kultuuriministeeriumist,
võistluse korraldamine halvas seisus – kui jääb ära, siis
EASist nädala jooksul.
keegi jooksvalt tehtud kulutusi ei hüvita. EASi toetus seotud
SS ja MV - IOFilt uurida,
Eestis väliskülaliste poolt tehtud ööbimiste arvuga. Kui
kas võimalik võistlust edasi
koondiseid ja rahvavõistluselt osavõtjaid vähe, ei pruugi
toetust saada. Jooksvad kulutused, mida tuleks teha varakult lükata aasta võrra.
– veeb, turundus, kaardid.
Otsus võistluste toimumise
kohta hiljemalt 1. mai.
-IOFi IT volinik on andnud positiivset tagasisidet plaanitud
IT-lahenduste osas.

2.

EM2020 leping SK100ga. Külalisena Jaan Tarmak (EM2020
peakorraldaja).
-Leping vajab kohandamist sõltuvalt kehtivast eriolukorrast.

3.

Koosoleku päevakorra kinnitamine

4.

Eelmise juhatuse koosoleku (17.02.2020)
kinnitamine
EOLi eelarve 2020 projekti arutelu

5.

protokolli

-MV tutvustas eelarve projekti – ajad on keerulised ja lukku
panna ei saa.

MV, KL – erinevad eelarve
stsenaariumid nädala
jooksul:
1. Hooaeg algab 1. mai.
2. Hooajast toimub ca
pool plaanitud
võistlusi/päevakuid.
3. Hooaeg jääb suures
osas ära.
MV uurib koondistelt nende
võimalike tegevuste ja

kulude kohta erinevate
stsenaariumite korral.
6.

EOLi 2020. aasta tööplaani arutelu
-MV tutvustas EOLi koolitusplaani.
-Tööplaani koostamine hetke oludes väga keeruline.

7.

EOLi kevadise üldkogu kokkukutsumine ja esialgne
päevakord
-KL tutvustas võimalike variante kevadise üldkogu
toimumiseks (edasilükkamine, dokumentide kinnitamine
digitaalselt, ärajätmine).
-Otsustati võimalusel pidada mais või juunis ja kutsed saata
tavapäraselt 30 päeva ette.

MV – teavitada liikmeid, et
kevadine üldkogu ei toimu
tavapärasel ajal, kuid
loodetav eesmärk on
üldkogu korraldada enne 1.
juulit 2020. Liikmetele saata
teatega koos välja
majandusaasta aruanne,
kalenderplaanitasu ettepanek
ja 2020 aasta eelarve. Kahe
nädala jooksul.

8.

EOLi majandusaasta aruanne 2019, EOL kalenderplaani tasu MV – nädala jooksul esitab
suurus 2020
lõplikus vormis
majandusaasta aruande.
-Toimus arutelu kalenderplaanitasu suuruse üle ja otsustati
seda mitte muuta.
SS - saadab kahe nädala
jooksul tutvumiseks Rootsi
-Ühe abistava meetmena arutati võimalust väga väikestele
alaliidu kalenderplaanitasu
üritustele pakkuda soodsamat kalenderplaanitasu või sellest
süsteemi.
vabastamist. Arutelu jätkub järgmistel juhatuse koosolekutel.

9.

Eesti MV ja EOL võistluste 2021. ja 2022. a korralduskutse

MV – saadab välja klubidele
2021. ja 2022.a Eesti MV ja
EOL võistluste
korralduskutse.

10. Infod, arutelud, muud teemad

Järgmine juhatuse koosolek toimub virtuaalselt 20. aprillil
kell 18.00

Koosoleku juhataja:

/ Karli Lambot/

Koosoleku protokollija:

/ Taivo Timmusk /

