EPK juhatuse koosolek 31.03.2021

Protokoll 5/2021

Algus kl 14:00
Lõpp kl 15:40
Zoom keskkond

Osalesid: Monika Haukanõmm, Kersti Aasmets, Are Eller, Toomas Sepp (lahkub kl 15:10), Toomas
Kasemaa, Alar Õige
Puudusid: Kirsti Pedak, Rein Loik
Lisaks olid kohal: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Mihkel Joosing, Keit Jaanimägi
Koosoleku juhataja: Monika Haukanõmm
Koosoleku protokollija: Keit Jaanimägi

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uute liikmete vastuvõtu korra kinnitamine
2020. majandusaasta aruanne: audiitori tähelepanekud
Täiendus r/p sise-eeskirjadesse (audiitori ettepanek)
EPK üldkoosoleku korraldamisest
EPK 30 - meenemedalite kätteandmisest - otsustada, mil viisil
Pekingi POM kandidaatide stipendiumid, + eristipendiumid
Parapurjetamine: 2020 aruanne, 2021 eelarve kinnitamine
Võistlusjuhendite kinnitamise komisjonid
Muud küsimused

M. Haukanõmm avab koosoleku ning palub juhatusel päevkord kinnitada.
Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.
Punkt 1. Uute liikmete vastuvõtu korra kinnitamine
S. Falkenberg annab ülevaate uute liikmekandidaatidega kohtumisest ning EPK uute liikmete
vastuvõtmise korrast.
Ettepanek uute liikmete vastuvõtmise etappideks:
1) Avalduse läbivaatamine, taustainfo kogumine
2) Kohtumine klubi esindajaga ning vastastikuste ootuste selgitamine
3) Avaldaja vastuvõtmine liikmeks juhatuse koosolekul
Juhatus arutleb ning tehakse ettepanekuid.
M. Haukanõmm: ettepanek leppida kokku numbriliselt, mitu inimest EPK poolt kohtumistel osaleb.
T. Sepp: minu ettepanek on peasekretär + minimaalselt 3 juhatuse liiget. Teiseks anda liikmeks
astujatele ülevaade vastastikest ootustest.

T. Kasemaa: minu ettepanek on anda võimalus ka praegustele liikmetele võimaluse osaleda
kohtumistel.
M. Haukanõmm: kas liikmeks astuja peaks olema kaasatud liikmete vastuvõtmise koosolekul? Ning
kas kohal peaksid viibima ka tänased liikmete esindajad?
T. Sepp: mina ei toeta seda mõtet. Teen ettepaneku enne vastuvõtmise otsuse langetamist
informeerida EPK liikmeid, et võetakse vastu uusi liikmeid ja anda võimalus avaldada arvamust.
A. Õige: põhjendatud argumendid või küsimused tänaste liikmete poolt saata EPK sekretariaadile
etteantud tähtajaks.
Järgneb hääletus, mille tulemus on järgmine:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt kinnitatud etapid uute liikmete vastuvõtuks järgmiselt:
1) Avalduse läbivaatamine, taustainfo kogumine.
2) Kohtumine klubi esindajaga ning vastastikuste ootuste selgitamine (EPK poolt
osaleb kohtumisel peasekretär ning min 3 juhatuse liiget).
3) EPK liikmete teavitamine uute liikmete vastuvõtust ning võimaluse andmine etteantud
tähtajaks esitada argumente, kommentaare või küsimusi.
4) Avaldaja vastuvõtmine liikmeks juhatuse koosolekul.
Punkt 2. 2020 majandusaasta aruanne, audiitori tähelepanekud
Kuulati ära S. Falkenberg.
Esitatud on täiendatud tegevusaruanne
Lisatud sai:






Sisukord
vajalikesse kohtadesse peatüki liigendused
Ülevaade juhtorganite koosolekute otsustest
stipendiumite saajad
Finantssuhtarvud

Täiendasime järgmisi peatükke ja alampeatükke:




Üldist
Koolitustegevus
Uued projektialgatused

Finantssuhtarvudest:
Auditi puhul eeldatakse suhtarvude väljatoomist tegevusaruande lõpus. Seadus räägib üldsõnaliselt
suhtarvudest, seda tõlgendatakse, et tegevusaruande lõpus peaks neid olema 3 või rohkem. Jääme 3
juurde. Jällegi, kuna finantsaruannete suhtarvud on enamjaolt äriühingute finantsseisundi
hindamiseks paslikud, siis MTÜde jaoks on üsna raske leida enam kui paari suhtarvu. Audiitor pakkus
välja neist likviidsuse näitajad.
2020

2019

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
(käibevara/lühiajalised kohustised)

1,26

1,81

Rahakordaja
(raha/lühiajalised kohustised)

1,24

1,14

0,08

0,45

Sõltumatuse aste
(netovara/bilansi maht)

Raamatupidamise aruannet sai korrigeeritud vastavalt audiitoriga arutatule alljärgnevalt:
Vara soetusmaksumusega üle 2000 euro sai võetud arvele põhivarana.
Seoses Kurtide olümpiamängude edasilükkumisega aastast 2021 aastasse 2022 eraldasime
lühiajaliste kohustuste hulgast 50000 eurot pikaajaliste kohustuste alla arvestusega, et ca selline
summa oli planeeritud kasutada kurtide OM-iks 2021 aastal.
Korrigeerisime Lisa 1 arvestuspõhimõtteid alapeatükiga “Arvestuspõhimõtete või informatsiooni
esitusviisi muutused”.
Täiendasime lisa 12.
Otsuse ettepanek:
1) Kiita EPK 2020 majandusaasta aruanne heaks.
2) Anda volitus EPK juhatuse esimehele aruande allkirjastamiseks Ettevõtjaportaalis ja edastamiseks
audiitorile otsuse lisamiseks.
Juhatus hääletab.
Hääled jagunevad:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud kiita EPK 2020 majandusaasta aruanne heaks.
Otsus: ühehäälselt otsustatud anda volitus EPK juhatuse esimehele aruande allkirjastamiseks
Ettevõtjaportaalis ja edastamiseks audiitorile otsuse lisamiseks.
Punkt 3. Täiendus r/p sise-eeskirjadesse (audiitori ettepanek)
S. Falkenberg selgitab audiitori ettepanekut.
Otsuse ettepanek:
11.03.2021 toimunud juhatuse koosolekul vastuvõetud otsust raamatupidamise sise-eeskirjade
kinnitamise kohta täiendada märkusega, et need jõustuvad tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020 aastal.
Juhatuse liikmed hääletavad ning tulemus on järgmine:

Poolt 6, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt otsustatud 11.03.2021 toimunud juhatuse koosolekul vastuvõetud otsust
raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamise kohta täiendada märkusega, et need jõustuvad
tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020 aastal.
Punkt 4. EPK üldkoosoleku korraldamisest
S. Falkenberg teeb ülevaate EPK üldkoosoleku korraldamisest.
Toimub arutelu ning tehakse ettepanekuid.
Järgneb hääletus ning hääled jagunevad järgmiselt:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: ühehäälselt kinnitatud järgmised otsused:
1) Korraldada koosolek juuni 17. juunil algusega kl 11:00
2) Korraldada koosolek kontaktses vormis järgides reegleid, kui see pole võimalik, siis vähemalt
2 nädalat enne sellest täiendavalt teada anda
3) Saata koosoleku ja juhatuse valimiste korraldamise teade liikmetele koosoleku järgselt 3.
maiga algaval nädalal.
4) Teha liikmetele ettepanek:
 Esitada presidendikandidaate
 Esitada oma puudeliigi esindaja kandidaate juhatusse
 Esitada vabakandidaate
5) Teha ettepanek sportlastele esitada juhatusse sportlaste esindaja liikmekandidaate.
6) Kandidaatide esitamise tähtaeg on 7. juuni kl 12:00 e-posti aadressile info@paralympic.ee.
Punkt 5. EPK 30
Kuulatakse ära S. Falkenberg ja K. Kollo.
Üritus toimub 25. aprill vabas õhus



Fotonäituse avamine
Uue logo esitlus

Meenemedalite saajad avalikustatakse kodulehel ja FB-s samal päeval pool tundi peale fotonäituse
avamist. Medalisaajatega võetakse ühendust ja lepitakse kokku medali üleandmise võimalus.
Näituse avamisel osalevad võimalusel EPK juhatus, sekretariaat ja max 1 esindaja liikme kohta. Kõik
oleneb sel hetkel riigis kehtivates piirangutest.
Medalisaajate nimed lähevad üles videona kodulehele.
Näituse pealkirja ettepanekuid on veel võimalik EPK juhatusel sekretariaadile esitada.
Sekretariaadi ettepanek on näitust hoida üleval kuni Tokyo POMi lõpuni.
Otsus: info võtta teadmiseks.

Punkt 6. Pekingi POM kandidaatide stipendiumid + eristipendiumid
K. Jaanimägi teeb kokkuvõte välja kuulutatud stipendiumikonkurssidest ning esitatud avaldustest.
Pekingi POM kandidaatide stipendiumid
Esitati 5 avaldust, kõik nõuetekohaselt.
Otsuse ettepanek:
Maksta Pekingi POM kandidaatide stipendium summas 540.- alljärgnevatele sportlastele:






Signe Falkenberg
Kätlin Riidebach
Andrei Koitmäe
Ain Villau
Mait Mätas

Lisastipendiumid Tokyo POM kandidaatidele
Vastavalt 16.-17.03 toimunud EPK juhatuse e-koosoleku otsusele kuulutati välja konkurss kahele
lisastipendiumile Tokyo POM kandidaatidele.
Esitati kaks avaldust, mõlemad neist nõuetekohaselt.
Otsuse ettepanek:
Maksta välja lisastipendium kahele Tokyo POM kandidaadile alljärgnevalt:



Toyota Baltic poolt makstava Tokyo POM kampaanias osalemise tasu maksta Susannah
Kaulile välja stipendiumina summas 3450 eurot.
Betsafe’i poolt laekunud sihtotstarbeline annetus maksta välja Matz Topkinile stipendiumina
summas 500 eurot.

Juhatuse liikmed hääletavad. Hääletuse tulemused jagunevad järgmiselt:
Poolt 6, Vastu 0
Otsus: stipendiumid kinnitatud ühehäälselt vastavalt ettepanekule.
Punkt 7. Parapurjetamine: 2020 aruanne, 2021 eelarve kinnitamine
S. Falkenberg tutuvustab parapurjetamise projekti 2020. aasta aruannet ning teeb ülevaate
käesoleva aasta projektist. Täpsustavaid kommentaare jagab T. Kasemaa.
2020 hooaja tutvustamis- ja kaasamisüritused toimusid:
o
o
o
o
o

Pärnu jahtklubis
Tallinnas Lennusadamas
Võrus, Tamula järvel
Kuressaare jahisadamas
Haapsalu, Grand Holm sadamas

Parapaatide võistlused:

o
o
o
o

Eesti Meistrivõistluste sarja regati etappidel Lennusadamas Tallinn Race’il
Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustel Pirital
Tallinn Jahtklubi meistrivõistlustel Lohusalus
Tallinn 1980 olümpiaregati mälestusvõistlustel

Laagrid:
o
o

2x Parapurjetamise nädalane intensiivlaager Kreeka treener Hr Iakovos Kikianise
juhendamisel
Lastelaager koos Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liiduga

KOKKU Demoüritustel + treeningutes ja laagrites osalejaid ca 250
2021 EPK kulude eelarve

Planeeritud 2021

Demoüritused, kokku
Välisvõistlused
Treeningud
Treeninglaagrid
Projektijuhtimine
Muud kulud

2800
600
1000
3000
7100
1500

Võrdluseks tegelik 2020
2461
686
189
3102
6678
2879

Kohalviibijad arutlevad ning esitatakse täiendavaid küsimusi.
Tehtud ettepanekud:
A. Õige: teen ettepaneku lepingusse sisse kirjutada nimekirjade nõue selle aasta kohta. See annaks
parema ülevaate ürituste kohta ning oleks rohkem läbipaistvust.
S. Falkenberg: konsulteerisin nimekirjade ja andmekaitse küsimuses ka ministeeriumiga ning nende
arvamus oli, et nimesid otseselt ei pea korjama. Ülevaate saab ka selliselt, kui registreerumiste info
alusel inimeste osalemist kontrollida. Seda saab projektijuht korraldada ja nõnda saame ka meie
vajaliku info.
T. Kasemaa: koostööleppesse läheb täpsustatud aruandluse kord. Kindlasti on oluline näha kogu
projekti lõppmaksumust.
S. Falkenberg: koostöölepet täiendame vastavalt, et kogu projekt oleks läbipaistvam meie jaoks.
Otsuse ettepanek: sõlmida koostööleping EJKL-ga parapurjetamise korraldamiseks 2021. aastal EPK
poolse toetussummaga 16000 eurot.
Toimub hääletus, mille tulemus on järgmine:
Poolt 4, Erapooletuid 1, Vastu 0
Otsus: 4-poolthäälega otsustatud toetada parapurjetamise projekti 2021. aastal.
Otsus: 4-poolthäälega otsustatud täiendada koostöölepet vastavalt tehtud ettepanekutele.

Otsus: 4-poolthäälega otsustatud sõlmida koostööleping EJKL-ga parapurjetamise korraldamiseks
2021. aastal EPK poolse toetussummaga 16000 eurot.
Punkt 8. Võistlusjuhendite kinnitamise komisjonid
Kuulatakse ära K. Kollo.
Ettepanek kinnitada võistlusjuhendite komisjonid järgmiselt:
o
o

Ujumine: Marge Kõrkjas, Triin Pollisinski, Kaia Kollo
Kergejõustik: Kaido Tiislär, Kristo Ringas, Mallika Koel, Endre Varik, Kaia Kollo

Toimub hääletus ning hääled jagunevad:
Poolt 5, Vastu 0
Otsus: võistlusjuhendite kinnitamise komisjonid ühehäälselt kinnitatud vastavalt ettepanekule.
Punkt 9. Muud küsimused
-

Järgmine juhatuse koosoleku aeg
Ettepanek: järgmine juhatuse koosolek korraldada 29.04 alates 13:00.
Koosolekuks arvestada u 4h.

Otsus: ühehäälselt kinnitatud järgmiseks EPK juhatuse koosoleku ajaks 29.04 algusega kl 13:00.

Koosoleku juhataja:

/allkirjastatud digitaalselt/

Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:
Keit Jaanimägi

/allkirjastatud digitaalselt/

