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ARUTELUD JA OTSUSED 

1. Koostööleping Myrtha Pools´iga. 
LENi koostööpartner Myrtha Pools on huvitatud sõlmima koostööleppe Eesti 
Ujumisliiduga. Koosolekul arutati Myrtha poolt saadetud esialgset lepingudrafti. 

OTSUSTATI: 
Kindlasti tasub leida koostöövorm Myrthaga, mis on väga hea võimalus pikaajaliselt taristu 
projekte nõustada ja ellu viia. Selleks võtta ühendust uuesti Mytha esindajaga, töötada välja 
mõlemale poolele sobiv koostööleppe vorm ja tuua teema uuesti EULi juhatusse. 
 

2. EULi eelarve 2019 korrigeerimine. 
EULile on lisandunud tulusid summas 14 000 eurot ( 10 000 Tallinna LV, 2000 Kulka, 2000 
koostöölepe Wrisiga). Samas ei saa arvestada esialgselt planeeritud Hasartmängumaksu 
Nõukogu summaga (15 000 euro).  
OTSUSTATI:  
Vastavalt eeltoodule korrigeerida EULi 2019 aasta eelarvet LISA 1.  
 

3. EULi 3 kuu kasumiaruanne. 
EULi 3 kuu (jaanuar-märts 2019) kasumiaruanne on vastavuses planeerituga. 
 
      4. 2018 aasta tasumata arved 
Juhatus arutas büroo poolt esitatud tasumata arvete seisu, sai vajaliku ülevaate ja selgitused 
ning võttis hetkeseisu teadmiseks. 
 



 
4. Vajalikud investeeringud 2019. 

Büroo tegi juhatusele ettepaneku vajalikeks investeeringuteks 2019 aastal. 
OTSUSTATI: 
Eraldada EULi reservist vahendeid uue pop-up telgi soetamiseks ning kahe avaveepoi 
ostmiseks (summas ca 1200 eur) 
 

5. Veronika Olemi pöördumine ja medalite ümber jagamine. 
Veronika Olem pöördus EULi juhatuse poole sooviga alustada ühistreeninguid klubiga varem 
kui lõppeb tema karistusperiood dopingutarvitamise eest. 
OTSUSTATI: 
Jääda eelneva otsuse juurde ning mitte teha Eesti Antidopingule ettepanekut lubada 
alustada treeningutega enne karistusperioodi lõppu. 
 

6. EULi uue arengukava seis 
Arengukava komisjon on Peeter Mati eestvedamisel käinud koos kaks korda, kaasatud on 
välisekspert Margrit Kärp. Viimase koosoleku teemaks oli sidusrühmade/valdkondade 
kaardistus küsitluse läbiviimiseks ning küsitluse ettevalmistus. Bürool palutakse aprilli lõpuks 
sihtrümade kontakte, et teemaga edasi töötada. 
 

7. Koondislaste (ABS, juunior, noored) lepingud ja eesmärgid 2019 
Toni Meijeli ülevaates 2019 aasta koondislaste lepingute seisust  - kõik peale ühe sportlase 
on lepingud sõlminud, kahel sportlasel on esitamata hooaja eesmärgid. 
OTSUSTATI: 
30.04.2019 kinnitatakse uus koondislaste nimekiri, peatreeneritel saata uuel nädalal 
juhatusele kandidaadid. Bürool teha ülevaade EULi tegevustoetuste väljamaksetest esimese 
koondiseperioodi lõpus. 

 
8. Vahekokkuvõte EMV100 tähistamisest 

Pille Tali tegi ülevaate hetkeseisust. Planeeritud on Eesti MV 100 pidulik tähistamine Tartus 
10.-12.05.19. Vastuvõtt ja ürituse põhitähistamine toimub 11.mail kahe võistlusosa vahel. 
Bürool saata välja info ja kutsed. 
 

9. Muud küsimused. 
Järgmisel koosolekul esitab Simon Renno ülevaate klubidele saadetud rahuloluküsitluse 
tulemustest. 
Järgmine koosolek toimub 15.05.2019 
 


