Eesti Lauatenniseliidu volikogu koosoleku protokoll

Aeg, koht : 17.06.2016 16:00 - 19:00, Tallinn,Hotell Susi ( saal Marta ) Peterburi tee 48
ELTL liikmetest (38) on esindatud 22 liiget, neist 10 volitusega ja esindatud on üle 50%+1 liikmete
arvust ehk volikogu koosolek on otsustusvõimeline.
Kuulajana : Arvi Vainula

Koosoleku juhataja: Marko Männik
Protokollija: Margit Tamm

Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt 20 poolthäälega kinnitada koosoleku juhataja ja
protokollija.
Toomas Kookla ja Jaan Härms liitusid peale koosoleku juhataja ja protokollija hääletamist.

Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juhatuse liikmete tagasiastumine ja uute juhatuse liikmete valimine.
Aastaaruande esitamine
Revisjonikomisjoni ülevaade eelmisest majandusaastast
Aastaaruande kinnitamine
Juhatuse ja peatreeneri aruanne lõppenud perioodi kohta
Jooksvad küsimused

Otsus: ELTL volikogu otsustas ühehäälselt 22 poolthäälega kinnitada päevakord

Koosoleku käik:
1. Juhatuse liige Aleksandr Kirpu astus tagasi ELTL juhatusest isiklikel põhjustel ja seoses ELTL
välise töökoormuse suurenemisega. Juhatuse liige Allan Kottise astus tagasi ELTL juhatusest
isiklikel põhjustel .Juhatuse liige Kalle Kask astus tagasi ELTL juhatusest isiklikel põhjustel ja
seoses ELTL välise töökoormuse suurenemisega. ELTL juhatuse esimehe ettepanekul esitati
uuteks juhatuse liikme kandidaatideks Märt Ojamaa ( Lauatennisekeskus ) ja Veiko Ristissaar
( Lauatennisekeskus ). Kolmandale vabale juhatuse liikme kohale kandidaat puudub.
Otsus: ELTL volikogu otsustas kinnitada uuteks ELTL juhatuse liikmeteks :
Märt Ojamaa 21 poolthäälega , vastu 1
Veiko Ristissaar 15 poolthäälega , vastu 5 , erapooletuid 2

2. Juhatuse esimehe Marko Männiku kokkuvõte aastaaruande kohta. Selgitused aastaaruande
esitamise kohta.

3. Revisjonikomisjon majandusaruande kohta akti ei esitanud. Põhjus : dokumentide edastamine
revisjonikomisjonile hilines.
Volikogu liikmete tekkinud küsimustele vastati jooksvalt.
Ettepanek : kinnitada aastaaruanne ja anda volikogu poolt juhatusele volitused aastaaruande
allkirjastamiseks.
Poolt : 22
Vastu : 0
Erapooletu : 0
Otsus: ELTL volikogu otsustas kinnitada aastaaruande, juhatusel on volitused allkirjastada
aastaaruanne.

4. Eelneva perioodi revisjonikomisjon või audiitor annab akti majandusaasta aruande kohta
hiljemalt 1.augustiks 2016 ning edastab selle juhatusele. Juhatus edastab akti klubidele.
Poolt : 22

Vastu : 0

Erapooletu : 0

Otsus : revisjonikomisjon annab akti majandusaasta aruande kohta hiljemalt 1.augustil 2016
5. ELTL leiab järgmiseks aruandeaastaks audiitori.
6. Marko Männik esitas töö ülevaate juhatuses.
7.

Peasekretäri KT Margit Tamm kandis ette ELTL peatreeneri Vallot Vainula ülevaate eelmise
lõppeva hooaja kohta.

8. Peasekretäri KT Margit Tamm kandis ette Andres Lofitski töö juhatuse liikmena hooajal.
9. Heikki Sool kandis ette juhatuse liikmena treeneritöö valdkonnas.
10. Jooksvad küsimused

Koosoleku juhataja : Marko Männik

Protokollija : Margit Tamm

