EPK täitevkomitee e-koosolek

Protokoll nr 5

17.04.2020
Algus: 12:10
Lõpp: 12:45

Osalesid: Monika Haukanõmm, Rein Loik, Alar Õige (kuni 12:35), Toomas Kasemaa, Toomas Sepp,
Kersti Aasmets, Are Eller, Kirsti Pedak.
Lisaks olid kohal: Signe Falkenberg, Mihkel Joosing, Kaia Kollo, Gertrud Alatare, Keit Jaanimägi.
Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm
Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

Päevakord:
1.
2.
3.
4.

Liitumine Sportos infosüsteemiga
Maikuu ürituste ära jätmisest
EOK Sportlaskomisjoni valimiskomisjoni liikme määramine
Järgmise EPK TK koosoleku kuupäev

M. Haukanõmm avab koosoleku ning palub hääletada etteantud päevakorra osas.
Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.

PUNKT 1
Liitumine Sportos infosüsteemiga – Signe Falkenberg, Kaia Kollo
Liitumine Sportosega annab EPK-le võimaluse:
-

sisestada võistluskalendrisse üritused
samas on juhendid
samas on online registreerimine
samast saab stardilistid
samasse tulevad protokollid
samast saab osalemisstatistika

Lisainfot: https://www.sportos.eu/ee/et/keskkonnast
Liitumine SPORTOS-ega maksab EPK-le 3600.-/ aastas (300.-/ kuu).
EPK all saavad sama hinna eest süsteemi kasutada kõik meie liikmed ja nende liikmesklubid.

Kasutades Sportost astume suure sammu innovatsiooni alal edasi ja unustame Exceli, meilimised jne.
Kui EPK liitub selle aasta maikuust, siis kujuneb selle aasta summaks 2400 eurot. See summa on
võimalik võtta eelmiste aastate tulemi arvelt (vt. aastaarunne 2019, Bilanss, Kokku netovara 44933.-)
OTSUSE ettepanek: sõlmida leping Sportosega alates mai 2020.
Toimub arutelu.
Esitatud küsimused ja ettepanekud:
A. Eller: ettepanek esmalt proovida keskkonda 1 kuu. Summa, mis Sportosega kaasneb, on suur ja
seda võib mujal rohkem vaja minna. Kui vaadata, et Sportos on rohkem harrastusspordi suunitlusega,
siis peab mõtlema, kas me peaksime sellesse nii palju raha panustama. Teine ettepanek oleks, et Kaia
uurib täpsemalt, mis võimalused veel oleks, ilma et peaks kohe täispaketi ostma. Tean, et Sportost on
võimalik ka oluliselt väiksema raha eest kasutada.
S. Falkeberg: ma arvan, et me peame pidama silmas seda, et ministeeriumi üks nõue oli just, et me
suurendaksime oma panust liikumisharrastuse arendamisele ning see oli rahastuse tõusu juures üks
oluline punkt. Sportos aitaks nii EPK kui ka meie liikmete tööd liikumisharrastuse osas efektiivsemaks
muuta, sest lõppeks ära nn põlve otsas ja Exceli tabelitega väga aeganõudev ja mahukas töö.
R. Loik: minu ettepanek oleks teha kompromiss ja tõesti esmalt proovida 1 kuu ning tulla uuesti selle
küsimuse juurde tagasi järgmisel TK koosolekul.
Täitevkomitee hääletab.

Otsus: ühehäälselt otsustatud katsetada Sportos keskkonda 1 kuu ning tulla küsimuse juurde tagasi
järgmisel koosolekul.

PUNKT 2
Maikuu ürituste ära jätmisest – Signe Falkenberg
Ettepanek otsustada kõigi maikuuks planeeritud ürituste ära jätmine.
Teha ettepanek liikmesliitudel samuti jätta ära nende kalenderplaanides olevad maikuu üritused.
Täitevkomitee hääletab.
Otsus: jätta ära kõik EPK maikuu üritused ning EPK-l teha ka liikmetele ettepanek ära jätta nende
kalenderplaanides olevad maikuu üritused otsustatud ühehäälselt.

PUNKT 3
EOK Sportlaskomisjoni valimiskomisjoni liikme määramine – Signe Falkenberg
Valimiskomisjoni liikmete esitamine (tähtaeg 20.04).

Sportlaskomisjoni valimistel saab anda hääle iga alaliidu poolt määratud hääleõiguslik sportlane. EOK
palub esitada hiljemalt 20. aprilliks oma alaliitu esindav sportlane, kes annab hääle sportlaskomisjoni
liikmete valimisel
Lisainfo: https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/eesti-olumpiakomitee-kuulutab-valja-eoksportlaskomisjoni-valimised.
Otsuse ettepanek: määrata EPK poolt hääleõiguslikuks sportlaseks EOK valimiskomisjoni Keit
Jaanimägi (kes on praeguse EOK sportlaskomisjoni liige).
Otsus: ühehäälselt määratud Keit Jaanimägi EOK sportlaskomisjoni valimiskomisjoni liikmeks.

PUNKT 4
Järgmise EPK TK koosoleku aeg – Signe Falkenberg
Ettepanek: kaaluda korraldada EPK TK järgmine koosolek 13.mail kl 13 Zoomi vahendusel.
Otsus: ühehäälselt otsustatud, et järgmine TK koosolek toimub 13.05 kl 13 Zoomi keskkonnas.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Monika Haukanõmm

Keit Jaanimägi

