
 

Eesmärk EUL juhatuse koosolek 

Kuupäev 09.11.16 

Kellaaeg 13.00-17.00 

Asukoht Olümpia hotell 

Osalejad  
Juhatuse 
liikmed 

Karol Kovanen (koosoleku juhataja), Erko Tamuri, Pille Pokk, Vadim Ivlijev,  Tõnu 
Meijel, Simon Renno, Toni Meijel, Erkki Vapper, Peeter Matt 

Osalejad 
Kutsutud 

Pille Tali, spordijuht 
Helen Link, Ujumise algõpetuse projektijuht 

Puudujad - 

Koostaja Pille Tali 

 

PÄEVAKORD ja OTSUSED: 

1. Ülevaade EULi hetkeolukorrast – ülevaate Eesti Ujumisliidust tegi Pille Tali. 
 
2. Ülevaade ’Ujumise algõpetuse’ projektist – ülevaate projektist tegi Helen Link. 
 
3. Ülevaade EULi eelarvest – 2016 9 kuu kokkuvõte, 3 kuu prognoos.  
Ülevaate tegid Erko Tamuri ja Pille Tali.  
Bürool paluti veel eraldi välja tuua 2016 aasta Eesti tiitlivõistluste korralduskulude ja 
rahvusvahelistest võistlustest osavõtu täpsem analüüs. 
 
4. EULi struktuur, eesmärgid ja tegevused hooajaks 2016 – 2017  – ettepaneku uuest 
struktuurist tegi Karol Kovanen. 
SELGITUS 
Olemasolevate töötajate ning rahaliste ressurssidega suudab EUL täita oma põhikirjast 
tulenevad miinimumeesmärgid ja hoida olemasolevat taset. Arenguks, kasvuks ja kvaliteedi 
tõstmiseks sellest ei piisa. Võimalus on luua laiem struktuur, mille raames erinevad 
tegevusvaldkonnad on jagatud komisjonideks. Komisjonidel on konkreetsed tööplaanid ja 
eesmärgid ning töösse  on kaasatud valdavalt vabatahtlikkuse alusel liidu liikmeid ja teisi 
ujumisega seotud inimesi. Iga komisjoni töös osaleb ka vähemalt üks EUL juhatuse liige, kes 
antud teemavaldkonda EUL juhatuse nimel kureerib. Koosolekul esitati EUL president Karol 
Kovanen’i poolt koostatud esialgne ettepanek komisjonide moodustamiseks (Lisa1). Järgmise 
sammuna täpsustab iga komisjoni eest vastutav juhatuse liige komisjoni eesmärgid ja 
töökorralduse, sellest moodustub EUL’i tegevusplaan hooajaks 2016-2017. Enamus 
komisjone on avatud, mille töös oodatakse kaasa lööma aktiivseid ujumisinimesi. Info 
töökorralduse ja võimuste kohta komisjoni töös osaleda, saadetakse klubidele novembri kuu 
jooksul. Komisjonide koosseisud ja tööplaanid kinnitatakse järgmisel korralisel juhatuse 
koosolekul detsembris.    
 
OTSUSED: 

1. Moodustada järgnevad komisjonid ning määrata EULi juhatusepoolsed vastutajad   

 Tippsport – Janno Jürgenson (EUL peatreener), Toni Meijel 



 Treenerite kogu juhatus  – valitakse treenerite kogu poolt, EUL juhatuse liikmetest 
osalevad Erkki Vapper ja Vadim Ivlijev 

 Kutsekomisjon – Toni Meijel 

 Kohtunike kogu -  Peeter Matt 

 EUL ürituste korraldus (võistlused, galad ja muud avalikud üritused) – Simon Renno 

 IKT (infotehnoloogia) - Vadim Ivlijev 

 Õpime Ujuma projekt – Pille Pokk 

 Taristu – Erko Tamuri (Erkki Vapper) 

 Meedia, Branding & Fundraising  - Karol Kovanen 

 Revisjonikomisjon ja finantsid - Erko Tamuri 

 EUL ajalugu/kroonika - Tõnu Meijel 

 Avavee ujumine – Toni Meijel (Pille Pokk)  

 Meisterujumine - Peeter Matt 

 Taliujumine - Simon Renno  

 Klubide arendus – kogu EULi juhatus 
 

2. Komisjonide vastutajatel koostada eesmärgipärane tööplaan. 
3. Saata tööplaan EULi liikmesklubidele ja treeneritele leidmaks komisjonidesse 

vastavast teemast huvitatud liikmeid. 
 
5. Stipendiumikonkursi väljakuulutamine – Pille Tali 
 
Vastavalt EOK-st laekuvale toetusele kuulutada välja stipendiumikonkurss kolmele 
sportlasele 12-ks kuuks.  
 
6. EULi juhatuse otsus EULi võistluste 2016/2017 Üldjuhendi punkti 4.4 alalõigu d) 
kohta. 
 
OTSUS: 
Seoses hilisema litsentsitasu määramisega EULi üldkogu koosolekul 15.10.16, võtta arvesse 
2016/2017 aasta litsentseerimisi  ja sellega seotud korralisi toiminguid kuni 31.10.16. 
 
7. Juhatuse liikmete määramine EULi liikmesklubide kontaktisikuteks. 
 
OTSUS: 
Määrata igale EULi liikmesklubile isiklik kontaktisik EUL juhatusest. Vastaval juhatuse liikmel 
on õigus ja kohustus olla kontaktisikuks nende klubide ja EULi juhatuse ja büroo vahel.  
 


