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Koosoleku kutsus kokku alakomitee juhatuse esimees Priidik Vesi.
Koosolekul osalesid kuuest alakomitee juhatuse liikmest viis : Priidik Vesi, Tõnis Sildaru, Andres
Vaab, Tanel Idarand, Maria Poopuu.

Koosolek on otsustusvõimeline.

Kinnitati esitatud päevakord:

1. Lumelaua ja FS hooaja eelarve
2. Tegevsportlased ja koondise kandidaadid. B ja C koondise kinnitamine uueks hooajaks.
3. EMV toimumisaegade kinnitamine ja korraldajad.
4. Noortesarja toimumisaegade kinnitamine (uuenenud Kiviõli etapiga).
5. FS suusk ja lumelaud - ala arendamine ja plaanid ESL.
6. Alakomitee juhatuse tööjaotus.
7. Muud teemad
(ESL 100, ESL koduleht)

Koosolekut alustas Priidik Vesi sellega, et informeeris kõiki alakomitee juhatuse liikmeid, et
saime juhatuselt reservist kümme tuhat eurot juurde hooaja eelarvesse, mis annab võimaluse
meil Noortesarja ja EMV korraldamiseks.
Lisaks käisime üle Noortesarja esimese etapi toimumiskoha- Kiviõli.

Käisime ja arutasime läbi selle hooaja võistluskalendri. Maria jagas kõigiga ekraanil kalendrit , et
pilt oleks kõigil ees. Peale kalendri ülekäimist teeme hääletuse selle kinnitamiseks. Hääletus oli
edukas ja kinnitati 2021/2022 hooaja võistluskalender.

Järgmiseks liikusime edasi eelarve juurde. Maria jagas kõigiga tehtud kulutabelit arvatavast
eelarvest. Palju, millele kuluda võib . Käisime kõik selle läbi, arutasime , millele võiks rohkem
kuluda, millele vähem ja leppisime kokku kohtumise Suusaliidus Andres Vaabi ja Maria
Poopuuga, kes käivad veel täpsemalt kogu eelarve läbi ja esitavad selle alakomitee juhatusele
uue nädala lõpus.
Leppisime ühiselt kokku, et kinnitame lõpliku eelarve paari nädala jooksul.

Edasi arutasime koondise statuute. Tõnis Sildaru pakkus välja, et tuleks moodustada komisjon,
kellele jääks lõppsõna, kes koondisesse pääseb. Statuudid oleksid siiski olemas ja üleval, aga
lõpp sõna ja kinnitamine jääks komisjoni otsustada.
B koondise statuudid käisime läbi ja panime ühiselt kirja ning toimus edukas hääletamine ,
millega kinnitasime B koondise statuudid. Lisame need ka kodulehele.



Käisime läbi ka tööülesanded Maria ja Priidiku omad. Jagasime ekraanil oma tööülesannete
tabelit ja arutasime, kuidas keegi saab veel abiks olla alakomitee juhatuse liikmetest. Arutasime
kõigi tugevused läbi, millega keegi aidata saab, et töö sujuks ja ala areneks.

Muu info:

Alakomitee juhatus leppis kokku eelarve kinnitamise paari nädala jooksul . Peale seda, kui
Andres ja Maria eelarve Suusaliidus läbi käivad ja esitavad alakomitee juhatusele.
Lisaks arutasime ESL100 mõtteid ja ideid ja uue logo olemasolu.
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