Eesti Orienteerumisliidu juhatuse koosoleku protokoll

Juhatuse liikmed: Sixten Sild (SS), Karli Lambot (KL), Sven Oras (SvO), Lauri Leppik (LL), Jonatan Karjus
(JK), Rein Zaitsev (RZ), Jüri Joonas (JJ), Taivo Timmusk (TT).
Osalejad: EOLi tegevjuht Maret Vaher (MV), Mait Tõnisson (MT)
Külalised: Jüri Pärnik(JP), Raul Kudre (RK), Meelis Mälmberg (MM)
Kuupäev: 17.august.2020
Aeg: 18:00-20:50
Koht: Tartu / Skype´i kaudu
Nr.
1.

2.

Teema
SO MM 2021 ettevalmistusest . Külalisena Jüri Pärnik ja Raul
Kudre.
Korraldajad jälgivad hoolega, kuidas hetke tingimustes
spordiüritusi peetakse. Keskkonnaameti kooskõlastusega
tegeletakse. Otseülekanded, ajavõtt, GPS - pakkumised olemas ja
tehtud sidetestid ülekande ning raadiopunktide tarvis. Võistluste
kodulehekülg olemas ja sinna ilmub jooksvalt infot.
Meediapartneriks Eesti Meedia AS. Eelarve täpsustub
iganädalaselt. Hetkel on eelarve tasakaalus, aga see võib
muutuda, kui osalejaid tuleb planeeritust vähem. Hetkel ootame
16-18 riigi sportlasi, aga neist seitsmes ületab nakkuskordaja
piiri, kus on vajalik karantiini jäämine.
Arutleti EOLi ja Värska OK Peko vahelise lepingu üle.

Tegevus
MV ja Jüri Pärnik täpsustavad
EOLi ja Värska OK Peko vahelist
lepingut.

EM2022 Eestis. Lepingu ettevalmistus. Külalisena Meelis
Mälberg.

SS alustab ERRiga läbirääkimisi.

Meelis Mälberg tegi tagasivaate EM korraldusõiguse
saamisloosse. Arutleti EOLi rolli üle võistluste korraldamisel ja
teleülekannetesse puutuvat.
3.

Koosoleku päevakorra kinnitamine.

4.

Eelmise juhatuse koosoleku (18.mai.2020) protokolli
kinnitamine.
Kinnitati protokoll.

5.

Arengukava 2018 - 2030 ülevaatamine ja kohendamine.
MV tutvustas arengukava täitmist ja võimalikke
kohendamist vajavaid punkte. Jõuti läbi vaadata eesmärgi
1. peatükk. Toimus arutelu, millega jätkatakse järgmisel
juhatuse koosolekul.

6.

Eelarve täitmine seisuga 30.06.2020

Leppida kokku EOLi ja SK100
vahelist lepingut ettevalmistav
kohtumine SK100
esindajatega.

7.

MV tegi ülevaate eelarve täitmisest. Eelarve täitub vastavalt
ootustele. Kalendriplaanitasu eest on laekumine planeeritust
väiksem, kuna võistlusi ei saanud kevadel pidada. Tasakaaluks on
ka koondise kulud madalamad, kuna tiitlivõistlusi ei toimu.
Lisaeelarve 32261€ ettepanekud.
MV tutvustas lisaeelarve ettepanekuid. Toimus arutelu.

8.

Info, arutelud, muud teemad
*Ülevaade keskkonnaametiga kohtumisest. Jätkame
koostööd Keskkonnaametiga. Tuletame klubidele meelde
vajadust kooskõlastada üritusi ja samuti tuleb aeg-ajalt
liigutada MOBO punkte kaitsealadel.
*2022.a (ja 2023.a) EOL võistluste konkurss.
* Ülevaade koondise riietepartneri 2021-2024 konkursi
ettevalmistusest. Konkursikutsed on välja saadetud.
Tähtaeg 15.september 2020.
* Õpetajate õpikute (ek, vn k) trükk.

Koosoleku juhataja:

/Sven Oras/

Koosoleku protokollija:

/ Taivo Timmusk /

