Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek nr. 5
Tondi 84, Tallinn
Osalesid: Evelyn Sepp, Karol Kovanen, Antti Moppel, Kaupo Meier, Erko Tamuri, Oliver
Kontram (kutsutud koosolekule), Riho Aljand (kutsutud koosolekule)
Puudus: Arto Aas

Juhatuse koosoleku päevakord:
1. Eelmise juhatuse koosoleku (05.05.15) otsuste ülevaatus.
2. Noorte projektide tarbeks suunatud EUL rahajagamise skeemi tutvustus.
3. Eliitgrupi vahekokkuvõte 8 kuulisest perioodist + tegevuskava Rio Olümpiani.
4. Vahekokkuvõte „Ujumise algõpetusest“

Otsused:
1. Järgmisel juhatuse koosolekul kinnitatakse noortespordirahade jaotus. Riho Aljand
valmistab dokumendi ette.
2. Oliver Kontram võtab ühendust Viimsi SPAst Enn Lepikuga ja töötab välja pooli
rahuldava lahenduse.
3. Järgmisel juhatuse koosolekul tutvustab Oliver Kontram EUL raamatupidamise 2015
aasta hetkeseisu.
4. Eliitgrupi osas peab peatreener Riho Aljand leidma lahenduse tõstatatud
probleemidele.
5. Eliitgrupi visiooniga teevad omavahel koostööd Karol Kovanen ja Riho Aljand, et üle
vaadata ja ühisele arusaamisele jõudma eliitgrupi ühisväärtustes. Need pannakse
paberile ja tutvustatakse juhatusele.

Protokoll:
1. Eelmise juhatuse koosoleku otsuste ülevaatus.
1.1. Noorte projektide tarbeks suunatud EUL rahajagamise skeemi väljatöötamine.
Riho selgitas senist praktikat ning hetkeseisu. Juhatus kinnitas oma visiooni
noorterspordirahade jaotuse mehhanismidest. Eeltöö selleks on tehtud juba eelmisel aastal
ning see seisukoht tuleks jooksval aastal töösse panna. Ettepanek on töötada välja lepingud
klubidega noortespordi toetuseks ning sõlmida klubidega lepingud 2015 aastaks.. Siduda
lepingute kaudu kuni 12% kogusummast noortespordi ühistegevuste jaoks. Baasraha (255
eur) peab igal juhul jääma kehtima.
Järgmisel juhatuse koosolekul kinnitatakse noortespordirahade jaotus.
1.2. Viimsi SPA taotlus veebruarist üleval. See on senini lahendamata ning lepiti kokku, et
Oliver tegeleb selle küsimusega edasi ning lahendab taotluse osapooli rahuldavas vormis.
1.3. Raamatupidamine.
Oliver andis ülevaate raamatupidamise ülevõtmisest, töökorraldusest, muutuste plaanidest.
Lepiti kokku, et järgmisel juhatuse koosolekul keskendutakse EUL raamatupidamise
hetkeseisule.

2. Eliitgrupp.
Peatreener Riho Aljand oli koostanud kirjaliku ülevaate eliitgrupi toimetamistest aga ka
tuleviku plaanidest. Toimus pikem arutelu ja erinevate seisukohtade vahetamine peatreeneri
ja juhatuse vahel ning üheselt korrati üle eliitgrupi põhitõed:








Eliitgruppi juhib peatreener.
Peatreener keskendub eliidile.
Eliitgruppi finantseerib 2015 aastal 100% EUL, tulevikus peab ka omafinantseering
lisanduma min 10% ulatuses.
Eliitgrupi eesmärgiks on rahvusvaheline tippsport.
Eliitgruppi teenindav personal ja varustus on komplekteeritud.
Toimuvad regulaarsed nõupidamised.
Eliitgrupp on eeskujuks ujumiserahvale, kui ka ujumise kuvand avalikkusele.

Juhatuse arvates pole eliitgrupp viimasel ajal saanud piisavalt peatreeneri tähelepanu, mis on
osaliselt seotud ka sellega, et Riho oli üksi kontoris kolm kuud ning see oli ühe inimese jaoks
liiga palju. See olukord peab muutuma, muidu pole eliitgrupil mõtet. Teine mure on eliitgrupi
treeneriga, kes on tihti välismaal, aga juhatuse sõnul on ootus, et eliitgrupi treener teeb
igapäevaselt tööd eliitgrupiga. Samuti on senini puudu tõhus jõusaali programm füsioloogi
näol. Juhatus leidis, et peatreener peab nendele küsimustele ruttu lahenduse leidma.
Koosolekul leiti, et visioon eliidist ja ühisväärtustest vajab veel lihvi. Seeläbi peavad Riho ja
Karol maha istuma ja kokku leppima eliidi visioonis. Need ühisväärtused peab kirja saama ja
kõik osapooled peavad sellesse ka uskuma.
3. Vahekokkuvõte „Ujumise algõpetusest“
Aja puudusel ei jõutud „Ujumise algõpetuse“ teemat seekord tutvustada.

Koosolekut juhtis:
Karol Kovanen

Protokolli koostas:
Oliver Kontram

