EPK juhatuse koosolek

Protokoll nr 13/2021

28.10.2021
Algus kl 14:00
Lõpp kl 16:00
EPK kontor/Zoom
Osalesid: Alar Õige, Toomas Sepp, Rainer Vakra, Kristo Ringas, Matz Topkin, Rein Loik
Puudus: Monika Haukanõmm
Lisaks olid kohal: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Gertrud Alatare, Mihkel Joosing
Juhatas: Signe Falkenberg
Protokollis: Kaia Kollo
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kurtide lisastipendiumid ja erakorralised stipendiumid Tokyo POM osalejatele
Aasta lõpetamine ning aasta parimate valimine
MTÜ Florett küsimus
POM ujumise lugu
Arengukava koostamise tegevuskava
2022 plaanid ning eelarve
EPK tegevust juhtivate dokumentide tutvustamine ja täiendamine
EPK-le uue kommunikatsioonijuhi leidmisest
Muud küsimused

Juhatus hääletab päevakorra kinnitamiseks.
OTSUS: koosoleku päevakord ühehäälselt kinnitatud.
Punkt 1
Kurtide lisastipendiumid ja erakorralised stipendiumid Tokyo POM osalejatele
A. Kurtide Spordiliidult saabus taotlus kahe lisastipendiumi välja kuulutamiseks.
Eelarves on arvestatud kurtide olümpiamängude kandidaatide osas 10 sportlasega, oktoobris
kuulutasime välja ja määrasime stipendiumi kuuele sportlasele, seega eelarve poolest on võimalik
stipendiume maksta.
Toomas Sepp jagab olukorra osas selgitusi.
Otsuse ettepanek: Kuulutada välja kaks B-taseme stipendiumi kurtide olümpiamängude
kandidaatidele.
Juhatuse liikmed hääletavad ning tulemus on alljärgnev:
POOLT 6, VASTU 0
B Erakorraliste stipendiumide määramisest
Tallinna linn toetab tiitlivõistlustel medali võitnud M. Topkinit ning Tokyo paraolümpial osalenud
sportlasi. Toetusraha väljamaksmiseks kuulutasime välja stipendiumikonkursi
M. Topkin tagandas end antud punkti arutelust ja otsustamisest.

Juhatuse liikmed arutlevad.
Tehtud ettepanekud ning esitatud küsimused:
T. Sepp: mina põhimõtteliselt ei ole nõus, et nii tulevikus maksta. Stipendiumide ja toetuste
väljamaksmise
põhimõtted
tuleb
selgelt
määratleda
järgmiseks
korraks.
Otsuse ettepanek nr 1: määrata Matz Topkinile stipendium enesearendamiseks summas 500 EUR.
Juhatuse liikmed hääletavad.
Hääletuse tulemus: POOLT 5, 0 VASTU, EI HÄÄLETANUD 1
OTSUS: määrata stipendium enesearendamiseks vastavalt ettepanekule.
Otsuse ettepanek nr 2: määrata stipendium sportlikuks enesetäiendamiseks Kardo Ploomipuule, Robin
Liksorile ja Matz Topkinile, igaühele summas 2000 EUR.
Juhatuse liikmed hääletavad.
Hääletuse tulemus: POOLT 5, 0 VASTU, EI HÄÄLETANUD 1
OTSUS: määrata stipendium sportlikuks arendamiseks vastavalt ettepanekule.
Punkt 2
Aasta lõpetamine ning aasta parimate valimine
Aasta lõpetamise üritus 7. detsember kell 15 restoran TULJAK
Täna küsimuse all, kas lükata üritus siiski edasi - tuleks kõne alla näiteks 14. detsember?
Aasta parimate kategooriad







Aasta meessportlane
Aasta naissportlane
Aasta neiu
Aasta noormees
Aasta võistkond
Aasta treener

Esitatud küsimused ning tehtud ettepanekud:
T. Sepp: teen ettepaneku lükata üritus edasi jaanuarisse.
Juhatus arutleb, mille järel toimub hääletus.
Hääled jagunevad: POOLT 6, VASTU 0
OTSUS: EPK aastalõpuüritus edasi lükatud jaanuarisse 2022.
Punkt 3
Koostöölepingust EPK ja Florett vahel ning Florett liikmeksastumisest
MTÜ Florett esitas taotluse astuda EPK liikmeks ja sõlmida koostööleping (rahaliste garantiidega ja
tähtajatu). Analüüsisime nende esitatud koostööleppe projekti ja vastasime omalt poolt kirjaga.

25.oktoobril toimus Zoom-kohtumine MTÜ Florett esindaja A. Larjushiniga, osalesid T. Sepp, A. Õige ja
S. Falkenberg.
Ettepanek A. Larjushinile vaadata novembris läbi järgmise aasta plaanid ja võimalused ning pärast EPK
eelarve kinnitamist sõlmida koostööleping 2022. aastaks.
T. Sepp ja A. Õige ülevaade kohtumisest A. Larjushiniga.
Toimub arutelu.
Juhatus jätkab hääletamisega ning tulemus on järgmine:
POOLT 5, ERAPOOLETUID 1
OTSUS: välja pakkuda üheaastane koostööleping arvestades 2022 eelarve koostamist ning võttes
arvesse kõikidele liikmetele raha jagamist vastavalt taotlusele.
Punkt 4
POM ujuja hilinemine starti
Alar Õige võttis ühendust Robin Liksori treeneri Triin Pollisinskiga, esitas küsimusi ja sai vastuseid.
A. Õige annab ülevaate Tokyo 2020 R. Liksori juhtumist ning suhtlusest treener T. Pollisinskiga.
Ettepanek lugeda lugu lõppenuks.
OTSUS: info võtta teadmiseks ning lugeda lugu lõppenuks.
Punkt 5
Arengukava koostamise tegevuskava
S. Falkenberg tutvustab tehtud arengukava analüüsi ning uue arengukava koostamise tegevuskava.
Analüüs koostatud koos Kristina Seimanniga.
Edasine tegevuskava:
1.
2.
3.
4.

Panna kokku esialgne arengukava projekt 2021 aasta lõpuks
Juhatus vaatab üle ja arutab jaanuaris 2022
Liikmetega arutelud veebruaris 2022
Saavutada valmisolek aprilliks 2022

Juhatuse liikmed hääletavad ning tulemus on alljärgnev:
POOLT 6, VASTU 0
OTSUS: tegevuskava ühehäälselt heaks kiidetud.
Punkt 6
2022 plaanid ning eelarve
S. Falkenberg annab ülevaate 2022 aasta taotlusest KM-le ning tutvustab uusi põhimõtteid eelarve
jagamisel. Tegemist on veel esialgse variandiga, novembri lõpus läheb eelarve uuesti ülevaatamisele.

OTSUS: info võtta teadmiseks.
Punkt 7
EPK tegevust juhtivate dokumentide tutvustamine
1) EPK medalipreemiate jagamise kord
- Kinnitatud viimati 05.12.2019
2) EPK stipendiumid
- POM /KOM stipendiumite maksmise kord on heaks kiidetud 21.09.2020
- Täiendada riikliku stipendiumi ja muude stipendiumite osaga
3) EPK aasta sportlaste ja treeneri valimise statuut
- Kinnitatud 11.11.2019
- Täiendada ja lisada ka summad
4) EPK Kodukord
5) Sportaste võistlustele lähetamise kord - koostada!
6) Ametijuhendid
Toimub arutelu.
OTSUS: info võtta teadmiseks ning dokumentide muudatused ja/või täiendused kinnitada järgmisel
juhatuse koosolekul.
Punkt 8
Uue kommunikatsioonijuhi palkamisest
EPK praegune kommunikatsioonijuht Gertrud Alatare on esitanud lahkumisavalduse, tema viimane
tööpäev on 31. oktoober.
OTSUS: info võtta teadmiseks.
Punkt 9
Muud küsimused


EPK ujumisvõistluse korraldamine praeguse olukorras

OTSUS: EPK korraldab võistluse, kui võistluse läbiviija ja Aura keskus on selleks valmis ning Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud piirangud lubavad võistlust läbi viia.
Koosoleku juhataja:
Signe Falkenberg

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosleku protokollija:
Kaia Kollo

/allkirjastatud digitaalselt/

