
 

 

EULi liikmete üldkoosolek. 

23.03.2019 
Kell 13.00 – 15.00 
Tartu, Ahhaa keskuse seminariruum 
 

 

Koosoleku avamine ja rakendamine – Karol Kovanen 

- Koosoleku kvoorumi fikseerimine – esindatud 26 klubi 46-st, kellest 16 volitustega (1 volitus 
lisandus päevakorra 9. punkti ajal) 

- Koosoleku juhataja valimine – juhataja Toni Meijel 
- Koosoleku protokollija valimine – protokollija Pille Tali 
- Koosoleku häältelugejate valimine - häältelugejad Gunnar Tõnning ja Riho Aljand 

 

Kinnitati alljärgnev päevakord:  

1.                  EULi 2018. aasta tegevuskava kokkuvõte. Karol Kovanen 

2.                  EULi 2018. aasta eelarve kokkuvõte. Erko Tamuri 

3.                  Revisjonikomisjoni aruanne 2018. aasta kohta. Triin Jürisoo 

4.                  EULi 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.  

5.                  Litsentsitasu kinnitamine hooajaks2019/2020. Erko Tamuri 

6.                  Liikmemaksu kinnitamine 2020. aastaks. Erko Tamuri 

7.                  EULi 2019. aasta tegevuskava ülevaade. Simon Renno 

8.                  EULi 2019. aasta eelarve ülevaade. Erko Tamuri 

9.                  Karol Kovaneni taandumine EUL presidendi kohalt ja Simon Renno kandidatuur uueks 
EUL presidendiks kuni käesoleva juhatuse volituste kehtivuse lõpuni. 

9.1 kinnitada Karol Kovaneni taandumine Eesti Ujumisliidu presidendi kohalt alates 
23.03.2019. 

9.2 kinnitada Simon Renno EULi presidendiks alates 23.03.2019. kuni 15.10.2020.  
9.3 kinnitada Karol Kovaneni jätkamine EULi juhatuse liikmena kuni 15.10.2020. 

 

10.                Muud sõnavõtud. 

 



Arutelud, sõnavõtud ja otsused: 

1.                  EULi 2018. aasta tegevuskava kokkuvõte. Karol Kovanen 

Liikmetele oli eelnevalt EULi 2018. aasta tegevuskava laiali saadetud (LISA 1)  ning palutud tekkivad 
küsimused saata ette. Küsimusi saadetud materjali kohta koosolekuks ei esitatud.  

President Karol Kovanen tõi oma sõnavõtus välja veel järgmised punktid, mis iseloomustasid EULi 
2018 aasta tegevust: 

- EULi liikmesklubide enda tubli tegevus  
- Stabiliseerimise aasta – ei toimunud suuri muudatusi 
- Tugev baas büroo näol ja hea koostöörutiin klubidega  

2.                  EULi 2018 aasta eelarve kokkuvõte. Erko Tamuri 

Lisaks liikmetele eelnevalt saadetud 2018. aasta majandusaasta aruandele, tegi Erko Tamuri lisaks 
ülevaatliku esitluse EULi 2018. aasta tuludest ja kuludest (LISA 2). 

3.                  Revisjonikomisjoni aruanne 2018. aasta kohta. Triin Jürisoo 

EULi revident Triin Jürisoo tegi üldkoosolekule omapoolse hinnangu (LISA 3), millega märkis, et  EUL 
2018. majandusaasta rahalised toimingud on lähtunud juhatuse otsustest ja seadustest ning aruanne 
valmis liikmetele aruteluks. 

4.                  EULi 2018 aasta majandusaasta aruande kinnitamine.  

OTSUS:  25 poolthäälega kinnitada EULi 2018. aasta majandusaasta aruanne (LISA 4). 

5.                  Litsentsitasu kinnitamine hooajaks 2019/2020. Erko Tamuri 

Üldkoosolekule laekus üks ettepanek EULi juhatuselt: 

Litsentsitasu 2019/2020 muutmise ettepanek. 
Esitada EUL Üldkoosolekule ettepanek muuta litsentsitasu 2019/2020 hooajaks suurusega 25 eur 
(senise 20 euro asemel). 

OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele: poolt – 11, vastu - 13, ei hääletanud – 1, mitte tõsta 
2019/2020 hooaja litsentsitasu ning kinnitada litsentsitasu suuruseks uuesti 20 eurot. 

6.                  Liikmemaksu kinnitamine 2020. aastaks. Erko Tamuri 

Üldkoosolekule laekus üks ettepanek EULi juhatuselt: 

Liikmemaksu 2020.a. muutmise ettepanek. 
Esitada EUL Üldkoosolekule ettepanek muuta EUL liikmetasu alates 2020. aastast suurusega 250 eur 
(senise 200 euro asemel). 
 
OTSUS: Vastavalt hääletustulemustele: poolt – 16, vastu – 6, erapooletu – 2, ei hääletanud – 1, 
kinnitada EUL liikmetasu suuruseks alates 2020. aastast 250 eurot. 

7.                  EULi 2019. aasta tegevuskava ülevaade. Simon Renno 

Liikmetele oli eelnevalt EULi 2019. aasta tegevuskava laiali saadetud (LISA 5)  ning palutud tekkivad 
küsimused saata ette. Küsimusi saadetud materjali kohta koosolekuks ei esitatud.  

EULi juhatuse liige Simon Renno tõi oma sõnavõtus välja lisaks järgmised punktid, mis on veel EULi 
tegevustena 2019. aastal plaanis ja olulised: 



- EULi arengukava 2020-2032 koostamise algatamine ja koostamine koostöös kõikide 
sidusgruppidega ning selle kinnitamine 2020. aasta EULi üldkoosolekul. 

- EULi komisjonide töögruppide tegevus ja nende tegevusjuhendid. 
- EULi treenerite ning klubijuhtide heaoluküsitlus - kuidas ollakse rahul toimuva koostöö, 

juhtimise jms-ga EULis ning ettepanekud selle parandamiseks. 
- Ujumise algõpetus on väga oluline EULi jaoks, nende tegevustega jätkamine 

8.                  EULi 2019 aasta eelarve ülevaade. Erko Tamuri 

Lisaks liikmetele eelnevalt saadetud EULi 2019. aasta eelarveprognoosile, tegi Erko Tamuri lisaks ka 
ülevaatliku esitluse EULi 2019. aasta tuludest ja kuludest (LISA 6). 

9.                  Karol Kovaneni taandumine EUL presidendi kohalt ja Simon Renno kandidatuur uueks 
EUL presidendiks kuni käesoleva juhatuse volituste kehtivuse lõpuni. 

Karol Kovanen: kui kinnitati EULi presidendiks 7,5 aastat tagasi olid tegevuseks järgnevad eesmärgid: 
-              Saavutada hea koostöövaim organisatsioonis – büroos, juhatuses ja liikmesklubides 
-              Luua tugev organisatsioon, mis oleks üks parimatest Eesti alaliitudest 
-              Arendada liidu võimekust ise teenida rahalisi vahendeid, mida suunata arengusse ja mitte 
olla sõltuv ainult sihtotstarbeliselt jagatud riiklikest toetustest 
-              Ujumise algõpetus – oluline nii EULi, riigi kui kogu Eesti rahva jaoks, tuleb ainult ise osata 
sellega õigesti tegeleda ja seda nö oma huvides ära kasutada 
-              Tippujumine – proovinud selle aja jooksul mitmeid variante, et asi areneks ja paraneks. 
Praeguseks oleme jõudnud jätkusuutliku mudelini, kus põhitöö käib klubides ja liit osutab vajalike 
tugiteenuseid ja on koostööd koordineerivas rollis.  
Miks taandab ennast presidendi kohalt – tunneb, et hetkel on vajalik rohkem aega ja energiat 
suunata tööle ja perele. Teab, et Simonil on seda energiat, tahtmist, võimeid ja oskusi väga edukalt 
jätkata sama tööd. Hea on anda ametit üle jooksvalt, ise jäädes kõrvale juhatuse liikmena. 
 
Simon Renno: Karol Kovanen tegi ettepaneku kandideerida uueks presidendiks, mida juhatus 
ühehäälselt toetas. Kui EUL liikmed ettepanekut toetavad, siis soovib panustada Eesti ujumise 
arengusse koostöös klubide ja ujujatega. Kuna jätkatakse sama meeskonnaga, siis suurt strateegilist 
kannapööret plaanis ei ole. Alaliidu roll on jätkuvalt pigem toetav, peamine töö toimub klubides ja 
basseinides. Alaliidu eesmärk on ujujate ja treenerite ühishuvide kaitsmine, seega peab oluliseks 
pikaajalise arengukava koostamist kogukonna kaasabil, veeressursi laiendamist nii Tallinnas 
olümpiamõõtmetes sportujula rajamise kaudu kui regionaalselt basseinide võrgustiku laiendamise 
kaudu, samuti tippspordile panustamist ja ujumise algõpetuse potentsiaali võimalikult laia 
ärakasutamist nii klubides kui taristu arendamiseks. Teadmised on treeneritel ja klubides olemas, 
juhatuse ülesanne on argumente kaaludes teha nende põhjal parimad valikud.  
 
9.1 kinnitada Karol Kovaneni taandumine Eesti Ujumisliidu presidendi kohalt alates 23.03.19. 
OTSUS: 26 poolthäälega taandada Karol Kovanen EULi presidendi kohalt alates 23.03.2019 
 
9.2 kinnitada Simon Renno EULi presidendiks alates 23.03.2019 kuni 15.10.2020  
OTSUS: 25 poolthäälega ja 1 mittehääletanuga kinnitada Simon Renno EULi presidendiks alates 
23.03.2019 kuni 15.10.2020 
 
9.3 kinnitada Karol Kovaneni jätkamine EULi juhatuse liikmena kuni 15.10.2020 
OTSUS: 24 poolthäälega ja 2 erapooletu häälega kinnitada Karol Kovanen EULi juhatuse liikmeks 
alates 23.03.2019 kuni 15.10.2020 
 

10.                Muud sõnavõtud. 
Muid sõnavõtte ei olnud. 


