ESL 16.12.2019 juhatuse koosoleku protokoll
Tondi tennisekeskus saalis Black Lounge
Koosolek algas kell 11:00
Osalesid: Jaanus Mikk, Gert Lee, Ago Markvardt, Vahur Leemets, Tauri Tallermaa,
Matti Mürk
Puudusid: Kalle Palling, Andreas Laane, Reimo Kaasiku
Koosolek on otsustusvõimeline
Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit
Kinnitati esitatud päevakord:
1. 30.10.2019 ESL juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine, koosoleku juhataja
ja protokollija valimine;
2. 2019/2020 ESL hooaja eelarve ja täitmine mai-oktoober 2019 ja 2019/2020
ESL hooaja eelarve november-aprill;
3. Kahevõistluse 2020 MK etapi tegevused, eelarve seis;
4. ESL teleõiguste pakkumine Infront Sports & Media AG 2021-2026;
5. Muud küsimused.

PKP. 1. 30.10.2019 ESL juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine, koosoleku
juhataja ja protokollija valimine.
T. Seil andis ülevaate 30.10.2019 toimunud ESL juhatuse koosoleku otsuste
täitmisest:
-

-

-

ESL revisjonikomisjonile on edastatud küsitud materjalid;
ESL põhikirja muutmise komisjoni kogunemine planeeritud jaanuar 2020;
ESL-i esindatavate sportlastega on sõlmitud koostöölepingud;
Murdmaasuusatamises olemas kommunikatsiooni plaan ja kava, sportlastele
sõnumid edastatud. Alade lõikes arvestatud sportlaste ja võistlustega info
edastamisel meediasse;
ESL juhatusele edastatud eelarve täitmine mai-oktoober 2019;
ESL juhatusele edastatud eelarve kava november 2019 – aprill 2020, mis on
uuendatud tulenevalt riigi ja EOK otsustest;
Alade ja baasüksuste eelarvetest on välja tõstetud „vahendatavad kulud“,
mida jälgitakse hooaja lõpuni ja rakendatakse vahendustasu 5 %; va
koondislased;
Toimunud on raamatupidamisteenuse vahetus, üleandmise protsess on
käimas tulenevalt kokku lepitud raamatupidamise sise-eeskirjast. Teenust
osutab Kaupmehe Raamatupidajad OÜ.

Otsused: ESL juhatus otsustas valida koosoleku juhatajaks Tauri Tallermaa ja
protokollijaks Rauno Loit. ESL juhatus võttis T. Seili esitatud informatsiooni
teadmiseks.

PKP.2. 2019/2020 ESL hooaja eelarve ja täitmine mai-oktoober 2019 ja
2019/2020 ESL hooaja eelarve november-aprill
T. Seil andis ülevaate ESL juhatusele lisatud materjalidele ESL 2019/2020 eelarve ja
esimese kahe kvartali täitmisest mai-oktoober. Samuti andis T. Seil ülevaate ESL
2019/2020 eelarve ja täitmise prognoosist november 2019 – aprill 2020, mis on
uuendatud tulenevalt riigi ja EOK otsustest. T. Seil kirjeldas EOK poolt otsustatud
tegevustoetuse, saavutusspordi ja noortespordi rahastamisest ESL-le. Taustinfona
eelarve täiendamisel tutvustas T. Seil ROK Solidarity stipendiumidest neljale ESL
sportlasele alates november 2019. Samuti andisid T. Seil ja G. Lee ülevaate Eesti
Kultuurkapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali aastaprojekti ja jooksvate projektide
toetusest.
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks, kinnitas eelarve
täitmise mai-oktoober 2019 ja otsustas riigi ja EOK vahenditest jätta ca 70 % tuludest
jooksvasse majandusaastasse ning ca 30 % tuludest hooaega 2020/2021.

PKP.3. Kahevõistluse 2020 MK etapi tegevused ja eelarve
Kahevõistluse MK projektijuht A. Markvardt andis ülevaate 7-9.02.2020 Otepääl
Tehvandil toimuva kahevõistluse MK etapi tegevustest ja eelarvest, kuhu on võetud
kokkuleppeliselt suuremad pakkumised võistluste korraldamiseks. Samuti selgitas A.
Markvardt MK etapi tulupoolt ja edasisi plaane. Toimus MK etapiga seonduv ESL
juhatuse arutelu võistluse toimumise ja eelarve osas.
Otsused: ESL juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. ESL juhatus otsustab
võistluse lõpliku toimumise jaanuari viimasel nädalal (hiljemalt 31.01.2010), kuna
ESL-l on õigus kaheksa päeva enne võistlust üritusest loobuda (ilmastikuolud vm
olulise tähtsusega asjaolud).

PKP.4. ESL MK etappide teleõiguste pakkumine Infront 2021-2026
T. Seil andis ülevaate ESL ja Infront Sports & Media AG vahelisest Eestis toimuvate
MK etappide teleõiguste kehtivast müügilepingust, mis kehtib kuni 2020/2021
hooajani. Infrontil on kohustus teha ESL-le uus pakkumine enne käimasoleva lepingu
lõppemist hiljemalt mai 2020. Samuti tutvustas T. Seil Infrondi uut pakkumist ESL-le
aastateks 2021-2026. ESL juhatus arutas kehtiva lepingu ja uue pakkumise sisu,
perspektiive ja võimalikke alternatiive.
Otsused: ESL juhatus otsustas esitatud pakkumist hetkel veel mitte aktsepteerida. T.
Seil korraldab kohtumise Infrondi esindajate ja ESL juhatuse liikmetega jaanuarveebruar 2020, mille käigus arutatakse uued tingimused enne otsustamist veelkord
läbi.

PKP.5. Muud küsimused
T. Seil andis muude küsimuste all informatsiooni Audentese treenerite konkursist
(tähtaeg 10.01.2020) ja Lausanne noorte olümpiamängudel osalevatest ESL
sportlastest. ESL juhatus arutas muude küsimuste all veel alaliidu kommunikatsiooni,
ESL arengukava täitmist, ESL aladeülese kevadseminari korraldamist ja Tehvandi
K120 suusahüppemäe rajamise võimalikkusest ning perspektiivist.
Otsused: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.

Koosolek lõppes 13:00

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija
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Rauno Loit

