
EVML üldkoosolek
Protokoll

Koosoleku toimumise aeg : 23.04.2009
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Hotell Stroomi (Randla 11)
Koosoleku aeg : 18:00 – 22:00
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 23 liiget, kohal on 12 
hääleõiguslikku esindajat (juhatuse liiget või volitusega). Hääleõiguslikud esindajad 
on loetletud protokolli lisas.  Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

3. Päevakorra kinnitamine
Aivar Vadi tegi ettepaneku kinnitada päevakord esialgsel kujul.
Otsustati : Kinnitada päevakord juhatuse poolt esitatud kujul.
Hääletus : Poolt 12 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 eelmise üldkoosoleku protokoll üldkoosolekule esitatud kujul.
Hääletus : Poolt 12 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

5. Revidendi aruande kinnitamine (SK Balti Bowling ettepanek)
Arutelu. Kuna revidenti valitud pole, ei saa kinnitada ka tema aruannet. 

6. EVML aastaaruande kinnitamine
Avaldati arvamust, et aastaaruanne on peale vannutatud audiitori tehtud 
parandusettepanekuid korrektne. Arutelu peaks jätkuma eelarve sisulise poole üle.
Ettepanek kinnitada EVML majandusaasta aruanne ja esitada see registrile.
Hääletus : Poolt 12 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält

7. EVML võistlusmaksu määramine (SK Balti Bowling ettepanek)
Peale arutelusid tegi Rein Mölder Balti Bowlingu esindajana ettepaneku võistlusmaks 
muutmata jätta, kuna reitinguvõistluse maksu näol ei ole tegemist võistlusmaksuga, 
mida peaks reguleerima EVML üldkoosolek. 
Hääletus : Poolt 12 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

8. EVML eelarve 2008/2009 kinnitamine (SK Balti Bowling ettepanek).
Toimus arutelu kummagi sektsiooni eelarvete võimaliku täpsuse üle. Kaido Kirs andis 
ülevaate keeglisektsiooni eelarve kujunemisest (pole võimalik eriti täpselt enne 
hooaega  koostada), Raivo Tamm tutvustas bowlingusektsiooni eelarve põhimõtteid 
(neidsamu, mida oli tutvustatud ka augustikuisel üldkoosolekul). Jõuti arusaamisele, 
et järgmiseks hooajaks tuleks koostada võimalikult täpne eelarve (kummagi 



sektsiooni kohta eraldi), mida siis vastavalt tulude laekumisele vajadusel 
korrigeeritakse.  

9. Juhatusele tähtaja määramine ettepanekute tegemiseks EVML põhikirja 
vastavusse viimiseks Mittetulundusühingute seadusega (SK Balti Bowling 
ettepanek)
Volitada Rein Mölder tegelema põhikirja võimalike muudatustega ja võimalustega 
EVML-i kandmiseks „tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
nimekirja“. Vajalike toimingute ja põhikirjamuudatuste väljaselgitamise tähtajaks 
määrata 15. juuni 2009. 

10.  Jooksvad küsimused, info jagamine
Lepiti kokku, et järgmisel üldkoosolekul valitakse  EVML-ile revident. 

11. Koosoleku lõpetamine
Aivar Vadi tegi ettepaneku koosolek lõpetada.
Otsustati : EVML üldkoosolek lõpetada.
Hääletus : Poolt 11 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält. Kaido Kirs lahkus 
koosolekult varem.

Protokolli lisa :

Osalejate nimekiri, 1 lehel.
1. Kaido Kirs, KK Tallinn, juhatuse liige
2. Kaido Kirs, KK Killuke, volitus
3. Kaido Kirs, KK Reval, volitus
4. Kaido Kirs, KK PinPin, volitus (Urve Piksar, juhatuse liige)
5. Rein Mölder, SK Balti Bowling, volitus (Ülo Reiman, juhatuse liige)
6. Raido Pärn, Rapla BC, juhatuse liige
7. Aivar Vadi, Planet Bowling, volitus (Sergei Krainik, juhatuse liige)
8. Raivo Tamm, Perona BC, juhatuse liige
9. Raivo Tamm, Fellin Bowling Club, kirjalik volitus (Alar Lohk, juhatuse liige)
10. Raivo Tamm, Hobbybowling, kirjalik volitus (Jaanus Jaanimägi, juhatuse 

liige)
11. Aivar Vadi, Rakvere BC, volitus (Aigar Kink, juhatuse liige)
12.  Raivo Tamm, Veskisilla kirjalik volitus (Tauno Timmermaa, juhatuse liige)


