
EVML Üldkoosolek

Protokoll.

Koosoleku toimumise aeg : 22.03.2007.a.
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Türi 10C, WMdata AS koosolekusaal

Koosoleku aeg : 18:00-20:30
Koosolekut juhtis : Aivar Vadi
Koosolekut protokollis : Raivo Tamm 

1. Koosoleku avamine. 

EVML president Aivar Vadi avab koosoleku.

2. Koosoleku kvoorumi kontroll. 

Üldkoosoleku läbiviimise kuupäeval on EVML-il kokku 19 liiget, kohal on 10 
volitustega esindajat. Hääleõiguslikud esindajad on loetletud protokolli lisas. Lisaks 
hääleõiguslikele liikmetele osales koosolekul hääleõiguseta : EVML bowling sektsiooni 
juhatuse liikmed Marika Lutter ja Raivo Tamm ning SK Balti Bowling juhatuse liige 
Sigrid Reiman. Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

3. Päevakorra kinnitamine

Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada päevakord esialgsel kujul, Sportkeegli sektsiooni 
president palus päevakorra muude küsimuste punktis arutada kahte küsimust :

- otsustada EVML-i soov korraldada Tallinnas 2011.a. maailma individuaalset 
karikat sportkeeglis, 

- EVML kutsekomisjoni loomine 

Otsustati : Kinnitada päevakord juhatuse poolt esitatud kujul.
Hääletus : Poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

4.  Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine. 

Hääleõiguslikud liikmed tutvusid eelmise koosoleku protokolliga. Küsimusi ja 
ettepanekuid ei olnud. Kinnitatud Protokoll on käesoleva protokolli lisas

Otsustati : Kinnitada 31.08.2006. a. toimunud üldkoosoleku protokoll 
üldkoosolekule esitatud kujul. 
Hääletus : Poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.
 

5.  Klubi liikmemaksu muudatusettepanek. 



EVML bowlingu sektsiooni president Raivo Tamm teeb lühikese ülevaate liikmemaksu 
muudatuse kohta alates järgmisest hooajaks. Ettepaneku sisu on hakata liikmemaksu 
võtma klubidelt nende eelmisel hooajal ülesantud liikmete arvu järgi, kuni 19 liiget 6000 
krooni ja alates 20-st liikmest 10 000 krooni klubi kohta. Uued liituvad klubid saavad 
esimsesl aastal 50 % soodustust liikmemaksust. Järgnes arutelu.

Otsustati : Kinnitada EVML bowlingu sektsiooni liikmemaksu muutmine alates 
järgnevast hooajast.
Hääletus : Poolt 7 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 3 häält.
 

6. EVML põhikirja muudatused.

EVML president rääkis vajadusest muuta põhikirja vastavalt muutunud seadustele. 
Põhikirjade muutmise ettepaneku on teinud EOK seoses tulumaksusoodustuste 
tingimuste karmistamisega. Kuna EVML soovib perspektiivis sinna nimekirja sisse 
saada, oleme sunnitud põhikirja muutma. Kuna EVML juhatuse liige ja Viljand Bowling 
Club-i hääleõiguslik esindaja Vahur Roht oli vastava muudatuse juba oma klubi 
põhikirjaga läbi viinud, siis oli ta valmis ka üle vaadata EVML põhikiri viimaks see 
kooskõlla muutunud nõuetega.

Muid põhikirja muudatusettepanekuid ei ole, seepärast jääb põhikiri kehtima 
olemasoleval kujul.

7.  Juhatuse aruanne tehtud tööst.

EVML president tegi ülevaate Juhatuse tehtud tööst, vajadusel sekkusid sektsioonide 
presidendid Raivo Tamm ja Kaido Kirs. Juhatuse töö aruande märksõnad : 

- Juhatuse töö avatumaks ja läbipaistvamaks – protokollid kõigile avalikuks 
veebilehel

- EVML arengukava väljatöötamine
- Bowlingut tutvustava broshüüri väljaandmine
- Erinevate võistlusreeglite ja juhendite ajakohastamine
- Tiitlivõistluste (Eesti meistrivõistlused) korraldamine EVML alla tagasi toomine
- Seeniorite Eesti meistrivõistluste korraldamine
- Juunioride mitmeaastaste projektide käivitamine
- Regionaalsete tiitlivõistluste ümberviskamiste ühtlustamine – klubidele 

seisukohavõtuks.
- Kohtunike sertifitseerimise käivitamine
- Saalide sertifitseerimise käivitamine
- Meistrite karika maine parandamine
- Koondisse arvamise korra avalikustamine koos kuupäevade ja hetkeseisudega
- Raamatupidaja leidmine
- Liikemamaksude muudatusettepanek
- Logod, stiiliraamat, veebilehekülg, AVK, särgid – võlgade kustutamine tellitud 

tööde tegijatele.
- Moeküsimused reeglitest välja



- Artikkel Eesti kohta Bowling Journal-i märtsikuu numbris
- Aasta parimate valimine
- EBT karistuspunktid
- Tihe suhtlemine ETBF-i, EOK-i, ESG, Firmaspordi Liiduga ala edendamiseks
- Maikuus on oodata külalisi ETBF-ist : Addie Ophelders (ETBF president), Kim 

Thorsgaad Jensen (ETBF Vice president, ETBF webmaster)
- Võistluste registreerimiseks loodud korarldajatele vorm EVML veebilehele
- Muud korraldajatele mõeldud veebivahendid (mängijate vanuse, avk, karistuste 

kohta)
- Meedia, TV
- Sõbrahotellide projekti käivitamine
- Klubide karika käivitamine

Arutelu käigus registreeriti soov välja töötada ka Eesti EBT karistuspunktidele sarnane 
süsteem. EVML juhatus võtab selle teadmiseks ja töösse.

8.  EVML eelarve kinnitamine

Juhatus tegi ülevaate EVML majandussesiust ja konto väljavõttest. Eelarve kui selline ei 
olnud erinevatel põhjustel valmis. Seetõttu otsustati eelarvet ka mitte kinnitada. 

Sportkeegli sektsiooni president palus leida võimalust sektsiooni rahaliste vahendite 
lihtsamaks kasutamiseks. Sellega oli sügisel mitmeid probleeme. 

Otsustati : Luua EVML sportkeegli sektsioonile oma arveldusarve, millega tavaliselt 
kord aastas arveldatakse põhiarvega, olenevalt vajadustest
Hääletus : Poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

9. Jooksvad küsimused, info jagamine

- Kutsekomisjon
Kaido Kirs tegi ülevaate sportkeegli treenerite koolituse kohta, mida täiendas Aivar Vadi 
bowlingu sektsiooni kohta. Tõdeti vajadust kokku kutsuda Kutsekomisjon juba selle 
hooaja lõpuks, maikuu jooksul, et saaks kohe järgmise hooaja algusest alustada EOK 
poolt tunnustatud treeneritega. Kutsekomisjoni ettevalmistusega tegelevad Marika Lutter 
ja Kaido Kirs, nende töö valmimisel kutsub EVML president Aivar kokku EVML . 
Kutsekomisjoni.

- 2011.a. maailmakarikas. 
Kaido Kirs tegi ettepaneku, et seoses Tallinna kultuuripealinnaks kandideerimisega aastal 
2011.a. taotleb EVML 2011.a. individuaalse maailmakarika (sportkeegel) korraldamist 
Tallinnas.

Otsustati : EVML taotleb 2011.a. individuaalse maailmakarika (sportkeegel) 
korraldusõigust Tallinnas. Volitada Kaido Kirsi suhtlema sel teemal rahvusvahelise 



spordialaliiduga ja tegelema selle ettevalmistustöödega. Hääletus : Poolt 10 häält, 
vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Hääletus : Poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

- Mängijate üleminek ühest klubist teise, arutelu.

10.  Koosoleku lõpetamine

Aivar Vadi tegi ettepaneku koosolek lõpetada.

Otsustati : EVML üldkoosolek lõpetada. 
Hääletus : Poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Protokolli lisa:
Registreerimisleht 1 lehel.

1. Juhan Soekõrv Perona bowling, juhatuse liige
2. Riina Lõhmus Hobbybowling, volitus
3. Alari Alviste Veskisilla Bowlinguklubi, volitus
4. Anneli Kukk KK Killuke, juhatuse liige
5. Kaido Kirs KK Tallinn, juhatuse liige
6. Vahur Roht Viljand Bowling Club, juhatuse liige
7. Urve Piksar KK PINPIN juhatuse liige
8. Ülo Reiman SK Balti Bowling juhatuse liige
9. Aivar Vadi Planet Bowling, volitus volitus
10. Toomas Talts ABC Bowlingu klubi volitus


