
 

ESL 07.04.2022 juhatuse koosoleku protokoll  

Koosolek toimus veebis algusega kell 11:00 

Osalejad: Reimo Kaasiku, Jaanus Mikk, Gert Lee, Vahur Leemets, Andres Nurk, Vahur 

Teppan, Taavi Sepp, Ago Markvardt 

Ei osalenud: Tauri Tallermaa, Heiko Heitur, Priidik Vesi 

Koosoleku juhataja: Tõnu Seil 

Koosoleku protokollija: Rauno Loit 

 

Kinnitati esitatud päevakord: 

1. ESL 2021/2022 eelarve täitmise kinnitamine 

2. ESL liikmeskonnast lahkumisavaldus – Albe Team MTÜ 

3. ESL-le krooniliste võlgnik klubide väljaarvamise ettepanek  

4. ESL 29.03 juhatuse koosoleku protokolli täiendused 

5. Muud küsimused 

 

PKP.1. ESL 2021/2022 eelarve täitmine  

T. Seil andis ülevaate viimati 29.03 ESL juhatuses arutatud ESL eelarve täitmise seisust. 

Vahepeal on eelarve täitmises arvestatud eelarvekomisjoni ettepanekutega. ESL 2021/2022 

eelarve IV kvartali tulemi prognoos ei ole muutunud. Juhatuses toimus arutelu R. Kaasiku poolt 

välja toodud murdmaa III kvartali täitmise osas. Juhatuse liikmed pidasid vajalikuks alustada 

ESL 2022/2023 eelarve koostamise protsessiga. Uue hooaja eelarve koostamisel saab 

peamiselt esialgse prognoosina planeerida teadaolevad avaliku sektori tulud.  

Otsused:  

- ESL juhatus kinnitas ESL 2021/2022 eelarve III kvartali täitmise ja IV kvartali prognoosi. 

Otsuse poolt oli 7 juhatuse liiget, vastu oli 1 juhatuse liige (Reimo Kaasiku) 

- ESL juhatus arutab ESL 2022/2023 eelarve drafti järgmisel koosolekul aprilli lõpus 

 

PKP.2. ESL liikmeskonnast lahkumisavaldus  

T. Seil informeeris juhatust, et liikmesklubi MTÜ Albe Team on esitanud avalduse ESL-st 

väljaastumiseks, kuna klubi ei tegele enam suusaspordialade arendamisega. 

Otsused: ESL juhatus otsustas MTÜ Albe Team ESL liikmesklubide hulgast välja arvata  

 

PKP.3. ESL krooniliste võlgnik klubide väljaarvamise ettepanek  

ESL juhatuse liige J. Mikk tegi ettepaneku veelkord üle vaadata ja liikmesklubide hulgast välja 

arvata ESL-le krooniliselt võlgu olevad spordiklubid. T. Seil informeeris juhatust, et ESL 

Põhikirja järgi: 



2.6. Liikmeksolek lõpeb Eesti Suusaliidu juhatuse vastava otsuse alusel väljaastumisega 
liikme kirjaliku avalduse alusel või liikmeskonnast väljaarvamisega; 
2.7.Väljaarvamine võib toimuda liikme olulise põhikirja rikkumise või liikme muu raske 
eksimuse tagajärjel ning juhul, kui Eesti Suusaliidu liige ei ole kahel järjestikusel aastal tasunud 
liikmemaksu või kui Eesti Suusaliidu liige ei ole täitnud teisi Eesti Suusaliidu juhatuse 
kehtestatud kohustusi. 
 
Kuna ESL liikmesklubidel on hooaja lõpuni võimalus oma kohustusi täita, siis tuleb neid 

klubisid veelkord teavitada ja võlast informeerida mõistliku aja jooksul.  

Otsused: ESL juhatus otsustas anda klubidele aega võlgnevuste likvideerimiseks 21. aprillini 

2022. Selleks ajaks nende klubide täitmata kohustuste väljaarvamise osas otsustab juhatus 

järgmisel koosolekul   

 

PKP.5. ESL 29.03 juhatuse koosoleku protokolli täiendused 

ESL juhatus arutas 29.03 toimunud juhatuse koosoleku protokolli täpsustusi PKP.2. osas 

Otsused: ESL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja täpsustas 29.03 toimunud 

koosoleku protokolli PKP 2 kohta 

 

PKP.6. Muud küsimused  

- V. Leemets informeeris juhatust FIS eelkalendris olevast murdmaasuusatamise sprindi 

etapist Tallinna Lauluväljakul 16.03.2023 

- V. Teppan informeeris juhatust, et ESL turunduse ja kommunikatsiooni komisjon teeb 

järgmisel juhatuse koosolekul kokkuvõtte liidu kommunikatsiooni tegevustest 

- R. Loit andis juhatusele ülevaate järgmiseks hooajaks võimalikust koostööst Swixiga. 

Juhatuse liikmed arutasid seoses sellega koostöövorme koondiste osas alaliidu üleselt  

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsioonid teadmiseks. R. Loit arutab kohtumisel 

Swixiga ESL üleseid koostöövõimalusi ja informeerib sellest teisi alarühmi.  

 

Järgmine ESL juhatuse koosolek toimub 22.04.2022 

Koosolek lõppes 13:00 

 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 

Tõnu Seil        Rauno Loit 

  

 

 


