EPK TK e-koosolek 13.05.2020

Protokoll nr 6

Zoom keskkonnas
Algus kl 13:10
Lõpp kl 14:50

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

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2019 aastaaruande arutelu ja heaks kiitmine
Täiskogu läbiviimise võimalused
2020 hüpoteetiline tegevuskava ja korrigeeritud eelarve
EPK restruktureerimisest
Sportos, uued argumendid
Muud küsimused

M. Haukanõmm avab koosoleku ning seejärel täitevkomitee hääletab päevakorra vastu võtmiseks.

Otsus: koosoleku päevakord kinnitatud ühehäälselt.

PUNKT 1
2019 aastaaruande arutelu ja heaks kiitmine – S. Falkenberg
S. Falkenberg tutvustab EPK 2019 aastaaruannet. Täitevkomitee arutleb sisuaruande pikkuse ja
põhjalikkuse üle. Tehakse ettepanekuid sõnastuse osas ning esitatakse täpsustavaid küsimusi.
Otsuse ettepanek:
1. Kiita heaks EPK 2019 aastaaruanne
2. Esitada EPK 2019 aastaaruanne audiitorülevaatusele ja seejärel kinnitamiseks EPK täiskogule
Täitevkomitee hääletab.
Otsus: EPK 2019. aasta aastaaruanne heaks kiidetud ühehäälselt.
Otsus: EPK 2019 aastaaruanne esitamine audiitorülevaatusele ja seejärel kinnitamiseks EPK
täiskogule otsustatud ühehäälselt.

PUNKT 2
Täiskogu läbiviimise võimalused – M. Haukanõmm, S. Falkenberg
Kas koosolek läbi viia tavavormis – suurem saal, et täita 2+2 nõuet
Aeg: juuni, nädal 24 (8.-13. juuni)
Osalejad: kas piirata osalejate arvu (nt max 2 igast liikmesorganisatsioonist)?
Teine variant oleks teha see Zoomi keskkonnas.
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.

EPK Presidendi kokkuvõte aastast 2019
2019 majandusaasta aruanne: olulisemad punktid, audiitori otsus, aruande kinnitamine
Audiitori kinnitamine 2020. aasta majandusaruandele
2020. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
EPK restruktureerimine

Esitatud küsimused ning ettepanekud:
T. Sepp: me ei oska ennustada, mis olukord on juunis. Täiskogu vorm võib jääda järgmisele
koosolekule otsustamiseks. Täna võiksime kokku leppida kuupäeva ning kellaaja. Kui juunis on
võimalik kokku saada, siis võime selleks võtta suurema saali, kuid mina olen pigem Zoomi poolt täna.
M. Haukanõmm: teen ettepaneku korraldada EPK täiskogu kl 11.06 algusega kl 11:00. Koosoleku
vormi otsustame hiljemalt nädal enne koosolekut ja informeerime oma liikmeid esimesel võimalusel.
Otsus: EPK täiskogu ajaks kinnitatud ühehäälselt 11.06 algusega kl 11:00. Koosoleku vormi
otsustamine toimub hiljemalt nädal enne koosolekut.

PUNKT 3
2020 hüpoteetiline tegevuskava ja korrigeeritud eelarve – S. Falkenberg
S. Falkenberg tutvustab lähemalt prognoosi 2020 riigi toetuse ja tegevuskav osas. Hetkel on arvatav
HMmaksu laekumise vähenemine -40%, mis annab kokku riigi toetuse vähenemiseks -6%. Eurodes
oleks siis prognoos riigi toetuseks sel aastal ca 749000.-. EPK ja liidud on vaadnud üle hetkel
teadaoleva info põhjal oma tegevuskavad aj eelarved ning praeguseks on korrigeerimised jõudnud
riigi toetuse osas summani 718000.-. Endiselt on suur teadmatus edasilükatud võistluste osas,
puuduvad Tokyo uue kvalifikatsiooniperioodi võistlused 2020. Kohalike tegevuste osas saab alates
18. maist alustada treeningutega ning tasapisi on võimalik ka võistlustega alates juulikuust jätkata.
Täitevkomitee arutleb ning seejärel toimub hääletus.
Otsus: ühehäälselt otsustatud info võtta hetkel teadmiseks ja 2020 tegevuskava ning eelarve panna
hääletamisele järgmisel TK koosolekul.

PUNKT 4
EPK restruktureerimisest – S. Falkenberg
S. Falkenberg: edasised tegevused tulenevad meile 2018. aastal Kultuuriministeeriumi poolt
püstitatud ülesannetest ja EPK arengukavast ning ka veebruaris toimunud EPK strateegiapäeval
arutletust. Põhiline on selgeks teha, kuidas jõuame kõige efektiivsemalt oma ülesannete ja
eesmärkide täitmiseni. Oleme viimaste kuude jooksul erinevaid variante kaalunud ning
konsulteerinud erinevate spetsialistidega, sh Toomas Tõnisega, kuidas siit edasi minna ja milline
peaks meie uus struktuur olema. Oleme veendumusel, et esimene samm meie jaoks on muuta EPK
põhikirja. Lisaks oleme põhikirja osas pidanud nõu Alari Rammoga Vabaühenduste Liidust.
Hetkel planeeritud jätkutegevused:
1. Konsultatsioonid Toomas Tõnisega EPK liikmeskonna ja struktuuri üle.
EPK uue struktuuri välja töötamine: liikmeskond, liikmeks saamise kriteeriumid; struktuur,
tegevusvaldkonnad. Töötajaskond, vastutusalad.
2. Põhikirja uus versioon.
Konsultatsioonid Alari Rammoga (Vabaühenduste Liit) uue põhikirja ja MTÜ seaduse kooskõla üle.
Täitevkomitee arutleb.
Esitatud küsimused ning ettepanekud:
M. Haukanõmm: meil on hetkel olemas kaks konkreetset suunda, millele oleks vaja määrata
vastutajad ning konkreetsed tähtajad. T. Kasemaa ja R. Loik oleks loodetavasti nõus põhikirja juures
abiks olema. Mõlema teema arutamiseks oleks vaja lähiajal kohtumised kokku leppida.
T. Sepp: spetsialistid saavad meid kahtlemata aidata, aga me peame paljud asjad siiski ise ära
otsustama ja põhjaliku eeltöö ära tegema. Eeskätt selleks, et mõista milline on meie maastik täna,
kes oleksid potentsiaalsed uued liikmed. Täna on suurem küsimus selles, kes saavad olla meie
liikmed. Kui me hakkame asju ümber korraldama, siis peame teadma väga konkreetselt, mis on
eesmärk ja kuidas planeeritavad muudatused meie kontekstis asju mõjutama hakkavad.
S. Falkenberg: minu ettepank oleks T. Tõnise ja A. Rammoga kohtumise järgselt teha uus koosolek
ning siis edasi arutada. Täitevkomitee liikmetega võiksime uuesti kohtuda kahe nädala pärast.
Täitevkomitee hääletab.

Otsus: ühehäälselt otsustatud korraldada ühine Zoomi koosolek täitevkomitee liikmetega põhikirja ja
struktuurimuudatuste arutamiseks 28.05 või 29.05 pärast arutelusid T. Tõnise ja A. Rammoga.

PUNKT 5
Sportos, uued argumendid – K. Kollo
Kuulati ära Kaia Kollo, kes selgitas Sportose kasutamisega seotud argumente.
Kokkuvõtteks: info on laiahaardelisem ja kättesaadavam lõpptarbijale. Puuetega inimeste spordi ja
liikumisharrastus liigub „tervete inimeste spordisündmuste süsteemi“ läbi mille muutub oluliselt
nähtavamaks lihtsate vahenditega. Korraldajale muutub sündmuse korraldamine ja haldamine

struktuursemaks, kus info jagamine on süsteemsem, lihtsam ja kiirem. Oluliselt väheneb paberitöö ja
erinevaid faile. Kõik see hõlbustab nii EPK kui meie liikmete tööd ürituste korraldamisel.
Täitevkomitee arutleb ning sh tuuakse esile ka Sportos keskkonna ligipääsetavus erivajadustega
inimestele
Täitevkomitee hääletab.
Otsus: ühehäälselt otsustatud ühineda Sportos süsteemiga.

PUNKT 6
Muud küsimused
•

Kohtumine U. Sõõrumaaga
EPK otsus EOK presidendikandidaadi toetuse osas – kaks võimalust:
- otsustada kohe peale kohtumist
- otsustamiseks videokoosolek enne 8. juunit
M. Haukanõmm: võtan U. Sõõrumaaga ühendust ja lepin temaga kohtumiseks aja kokku.

•

Hinnapakkumised audiitorülevaatuseks 2021, võtta järgmiseks EPK TK koosolekuks

•

H. Vallimäe ettepanek kohtumiseks
Teemaks koostöö spordipahede vastases ennetustöös.
S. Falkenberg: kiri saabus täna hommikul. Suhtlen sellel teemal edasi ning uurin, mis vormis
nad kohtuda soovivad ja keda täpsemalt kaasata.

Otsus: võtta info teadmiseks.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Monika Haukanõmm

Keit Jaanimägi

