EPK täitevkomitee koosolek 11.11.2019

Protokoll nr 11

Endla 59 ruumides
Algus kell 15:00
Lõpp: kell 17:05

Osalesid: Monika Haukanõmm (lahkub kell 16:15), Rein Loik, Toomas Kasemaa, Alar Õige, Are Eller.
Lisaks viibisid koosolekul: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Mihkel Joosing, Keit Jaanimägi.
Puudusid: Kirsti Pedak, Kersti Aasmets, Toomas Sepp.

Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm
Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

M. Haukanõmm avab koosoleku ning tutvustab päevkorda.

Päevakord:
1. EPK aasta sportlaste ning treeneri valimine
2. Medalipreemiate statuut ja 2019 medalipreemiad
3. EPK spordiaasta lõpetamise üritus
4. Võimaliku ühinemise küsimusega jätkamine
5. EPK 2020. aasta plaanid
6. IPC peaassamblee ülevaade
7. Muud küsimused

Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.

1. EPK aasta sportlaste ning treeneri valimine
S. Falkenberg annab ülevaate EPK aasta sportlaste ning treeneri valimistest.
Kandidaatide esitamise ajavahemikuks on sel aastal 5.-15.11.19. Teade on läinud üles EPK kodulehele
ning Facebooki lehele, alaliite teavitasime eraldi e-kirja teel. Kandidaate saab esitada täites EPK
kodulehel oleva ankeedi (Google forms). Sekretariaat jälgib jooksvalt esitatud kandidaatide vastavust
tingimustele. Täitevkomitee otsustada on, kas rahvahääletusele pannakse kõik nimed, kes on
esitatud ning vastavad tingimustele või tehakse ikkagi mingi valik. Rahvahääletus toimub alates 19.11
kuni 3.12. Pärast seda kinnitab täitevkomitee aasta sportlased ning treeneri hääletuse käigus.

S. Falkenberg tutvustab tänaseks esitatud kandidaate.
Täitevkomitee arutleb.
A. Õige teeb ettepaneku lisada statuuti Aasta võistkonna kategooria.
R. Loik teeb ettepaneku tõsta IPC ja rahvusvaheliste spordialaliitude tiitlivõistlused kategooria võrra
kõrgemale.
M. Haukanõmm teeb ettepaneku täiendada statuuti esitatud ettepanekutega.
A. Õige teeb ettepaneku kolmandale võistluste grupile lisada „kui spordiala ei kuulu
paraolümpiaprogrammi“.
S. Falkenberg teeb sekretariaadi poolt ettepaneku, et hääletuskoosolek toimuks hiljemalt 6.
detsembril.

Otsus: täiendada statuuti vastavalt ettepanekutele.
Otsus: aasta sportlaste ning treeneri valimine täitevkomitee poolt toimub hiljemalt 6. detsembril.

2. Medalipreemiate statuut ja 2019. aasta medalipreemiad
S. Falkenberg tutvustab medalipreemiate statuudi muudatusettepanekuid ning tutvustab 2019. aasta
medaliste.
Täitevkomitee arutleb.
A. Õige palub statuuti lisada, et tulumaksu tasub EPK.
M. Haukanõmm teeb ettepaneku muuta statuudi punkti 5 ja eemaldada lausest sõna „kõrgemaid“.
S. Falkenberg teeb ettepaneku jätta hetkel statuut kinnitamata, vaadata veelkordselt läbi esitatud
taotlused, tulla statuudi kinnitamise juurde tagasi järgmisel koosolekul ja siis langetada otsus ka
mõlema esitatud taotluste osas.

Otsus: EPK sekretariaat uurib riiklike spordistipendiumite ja preemiate kohta.
Otsus: medalipreemiate statuut uuesti üle vaadata ning kinnitada järgmisel TK koosolekul.
Otsus: esitatud taotluste kohta langetada otsus järgmisel TK koosolekul.

3. EPK spordiaasta lõpetamise üritus
Kuulati ära S. Falkenberg.
Otsus: info võtta teadmiseks.

4. Võimaliku ühinemise küsimusega jätkamine
S. Falkenberg teeb ettepaneku kutsuda kokku liikmete esindajad, et arutada organisatsiooni
edasiarendamise teemat.

A. Õige lisab, et tuleb panna kirja väga selged plussid ning miinused, mis võimaliku ühinemisega
kaasnevad.
M. Haukanõmm teeb ettepaneku sekretariaadil kokku leppida kohtumised liitude esindajatega ning
läbi arutada kogu protsessi plussid ning miinused.

Otsus: täitevkomitee toetab ühehäälselt võimaliku ühinemise teemaga edasi minemist. Sekretariaadil
panna kirja võimaliku ühinemisega kaasnevad plussid ning miinused EPK seisukohast ja saata
täitevkomiteele aruteluks.
M. Haukanõmm lahkub ning annab koosoleku juhtimise üle R. Loigule.

5. EPK 2020. aasta plaanid
S. Falkenberg: EPK peab seadma omale prioriteedid. See teema ja sellekohane otsus on vajalik, et
oleks selge, kes EPK ikkagi on. Kindlamalt tuleb sätestada EPK tegevusvaldkonnad, eelarve, õigused,
kohustused. EPK sekretariaat tegi oktoobris mitu ajurünnakut: keskendusime iga valdkonna pika- ja
lühiajaliste plaanide peale. Novembris on plaanis kohtuda EPK liikmesliitude esindajatega ning eraldi
ka iga spordiala esindaja, sportlaste ja treeneritega (see viimane on osade spordialadega juba
toimunud). Kogutud info põhjal tahame kokku kirjutada:
•
•
•
•

2020 aasta tegevusplaani ja eelarve, täpsemalt korrigeerida suvel tehtud plaane
Pikema ajalise plaani ja eelarve kaalud iga tegevusvaldkonna kohta (ca 4 aastat)
Pikaajalise visiooni EPK tegevuse kohta (10 aastat)
EPK sekretariaadi ametijuhendid

Täitevkomitee arutleb EPK prioriteetide üle.
Otsus: hetkel võtta info teadmiseks.

6. IPC peaassamblee ülevaade
M. Joosing teeb assambleest lühiülevaate ning toob välja kaks olulisemat valdkonda:
-

Klassifitseerimine, mis on kindlasti täna IPC jaoks prioriteet number üks. Sellega on jätkuvalt
kõige rohkem probleeme ning küsimusi.
IPC struktuuri muutmine, mis on samuti üks põhilisi prioriteete. IPC on ette võtnud oma
struktuuri muutmise, mis toob endaga ligikaudu järgmise kuue aasta jooksul olulisi
muudatusi. Eesmärgiks on anda kõik spordialad, mille arendamisega IPC täna eraldi tegeleb,
vastavate spordialaliitude alla. Nt tulevikus tegeleks siis IAAF parakergejõustikuga.

Otsus: info võtta teadmiseks.

7. Muud küsimused
-

Eriolümpia 30.aastapäeva vastuvõtt 3.12 Teletornis – Kes meie poolelt peaks minema?

Otsus: EPK poolt esindab võimalusel M. Haukanõmm. Vajadusel asendab teda R. Loik.

-

EPK kontori kolimine põhiliselt pärast 12.detsembrit
Sekretariaat kodukontoris 23.12-05.01
Ujumise EMV autasustamine Tartus 24.11 - kas on kedagi TK liikmetest minemas?

Otsus: EPK poolt autasustab R. Loik.
-

Järgmise EPK täitevkomitee koosoleku aeg

Ettepanek: järgmine TK koosolek korraldada võimalusel e-koosoleku vormis.
Päevakorda läheb aasta sportlaste ning treeneri valimine ja kinnitamine, medalipreemiate statuudi
kinnitamine, medalipreemiate kinnitamine.

