Eesti Lauatenniseliidu volikogu koosoleku
protokoll
Aeg, koht:12.06.2012 16:30-19:00, Tallinn, Hotell Susi.
ELTL liikmetest (36) on esindatud 23 liiget, neist 9 volitusega ja esindatud on üle 50%+1 liikmete arvust
ehk volikogu koosolek on otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja: Virgo Mihkelsoo
Protokollija: Marko Männik
Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt 23 poolthäälega kinnitada protokollija.

Päevakord
1.
2.
3.
4.

Aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande esitamine
Aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
Juhatuse liikme tagasiastumine ja uue juhatuse liikme valimine.
Jooksvad küsimused
Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt 23 poolthäälega kinnitada päevakord

Koosoleku käik:
1. Peasekretär Marko Männik kandis ette ELTL 2011 a majandusaasta aruande ja
revisjonikomisjoni aruande. Revisjonikomisjon tegi oma aruandes töökorralduslikke
ettepanekuid ja juhatus on need teadmiseks võtnud ning võimalusel realiseerib neid
igapäevase töö käigus. Revisjonikomisjon koosseisus Merje Aas, Kersti Kübarsepp ja Elle Õun
luges kokkuvõttes ELTL juhatuse tegevuse kontrollitud valdkondades 2011 kordaläinuks.
Volikogu liikmete tekkinud küsimustele vastati jooksvalt.
2. Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt23 poolthäälega kinnitada ELTL 2011
majandusaasta aruande.
3. Juhatuse liige Marion Meier astus tagasi ELTL juhatusest isiklikel põhjustel seoses õpingute ja
suurenenud töökoormusega ELTL väliselt. ELTL juhatuse esimehe ettepanekul esitati uueks
juhatuse liikme kandidaadiks Heikki Sool, kes on Haapsalu LTK president ja lauatennise
treenerite kutsekvalifikatsiooni komisjoni esimees.
Otsus: ELTL volikogu otsustas 22 poolthäälega kinnitada uueks ELTL juhatuse liikmeks Heikki
Sool. Heikki Sool ühe häälega hääletusest osa ei võtnud.
4. Jooksvad küsimused
Arutati:
- Ajakirjas Tennis lauatenniseselehekülgede avaldamise mõttekust. Leiti see mõtekana, laia
auditooriumi tõttu lauatennisega mitteseotud isikute hulgas.
- Televisioonis võimalusi ala populariseerimisel. Tõdeti osade klubide poolt, et lausreklaam
noortetreeningute kohta võib tekitada probleeme, kuna treeningvõimalused ei pruugi
õnnestunud kampaania korral järgi tulla saaliaegade ja treenerit nappuse tõttu. Samas on
ettepanek laiendada lauatennise kajastamist ETV’s läbirääkimistega kõrgemal
juhtimistasandil aga ka muude telekanalitega nagu näiteks Tallinna TV, mis harrastatavuse
suurendamise seisukohalt sihib pigem täiskasvanute sihtrühma.
- Lauatennise lisamine Eesti Koolispordi Liidu kavasse. ELTL poolt on kontseptsioon ja
juhend valmis, ootab Eesti Koolispordi Liidu heakskiitu.
Juhatuse esimees: Virgo Mihkelsoo

Protokollija: Marko Männik

