Eesti Ujumisliidu juhatuse koosoleku protokoll
Kuupäev: 14. juulil 2015.a.
Kellaaeg: 12:30-15:30
Asukoht: Sõbra 56, Tartu

Osalesid: Karol Kovanen, Antti Moppel, Kaupo Meier ja Riho Aljand ning Oliver Kontram
(kutsutud koosolekule).
Puudusid: Erko Tamuri, Evelyn Sepp, Arto Aas.
Juhatuse koosoleku päevakord:
1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ülevaatamine (raamatupidamislik ülevaade, eliit
visioon, Viimsi SPA taotlus, noorterahade kinnitamine).
2. Hetkeolukord - tegevjuhi ülevaade.
3. Peatreeneri ülevaade hetkeseisust rahvusvahelistele võistlustele (Euroopa Mängud (JEM),
Põhjamaade Noorte Meistrivõistlused (PMN), Euroopa Noorte Olümpia Festival (ENOF),
Maailmameistrivõistlused (MM)).
4. Juhatuse poolne arutelu Indrek Sei küsimuste vastuste osas.
5. „Veega sõber“ projekt (eelmine kord jäi ajapuudusel ülevaade andmata, lisaks uus info
koolitajate koolituse ja Swedbank kohtumise näol).
6. EUL liikmete vastuvõtt/välja arvamine (Haapsalu Ujumisklubi, MyFitness ja Selts Eesti
Vetelpääste).
7. Ettepanekud ja valupunktid treenerite ümarlaualt (kutsekomisjoni töö parendamine, noorte
ühislaagri treenerite tasustamine, jmt.).
8. Rahvusvahelised uudised (Presidendi käik Bergenisse, jmt.).

Otsused:
1. Järgmisel juhatuse koosolekul kinnitatakse noortespordirahade 2015-II poolaasta jaotus.
Riho Aljand valmistab algdokumendi ette.
2. Sekretariaadi ülesandeks pands ühistegevuse rahade ühisosa kasutamise vajalikkuse ja
kasulikkuse selgitamine klubidele. Samuti sõlmida asjakohane leping.
3. Oliver Kontram jätkab koostööd Viimsi SPA lahenduse nimel.
4. Augusti keskpaigaks esitada järgmine raamatupidamislik ülevaade, Oliver Kontram
vastutab.
5. Kirjalik projekt eliitprojektist valminud. Riho Aljand vastutab.
6. Juhatus otsustas, et B normiga sportlase klubi tasub 500 eurot ujuja kohta ning peatreeneri
Riho Aljand lubas ja tema ülesandeks jäi leida kogu finantsiline kate ülejäänud MM projekti
kuludele.
7. Indrek Sei kirjale vastab Oliver Kontram.
8. Järgmisel juhatuse koosolekul tutvustab Oliver Kontram ka „Õpime ujuma“ 2015 aasta
eelarvet.
9. MyFitnessi tingimuslik liikmeks vastuvõtu osas kommunikeerib Oliver Kontram nagu ka
Haapsalu Ujumisklubi välja astumise EUL liikmeskonnast ja suhtleb üle ka MTÜ Selts Eesti
Vetelpäästega, nende liikmeks olemise kohta.

Protokoll:
1. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ülevaatamine (raamatupidamislik ülevaade, visioon
eliidist, Viimsi SPA taotlus, noorterahade kinnitamine).
Juhatuse koosolekul lepiti kokku, et järgmisel juhatuse koosolekul kinnitatakse
noortespordirahade 2015-II poolaasta jaotus. Riho Aljand valmistab algdokumendi ette.
Sekretariaadile anti ülesandeks ühistegevuse rahade ühisosa kasutamise vajalikkuse ja
kasulikkuse selgitamine klubidele. Seejärel saab klubidega sõlmida lepingud, mille
allkirjastab EULi nimel Karol Kovanen ja valmistab ette Oliver Kontram.
Oliver Kontram tutvustas e-maili teel jagatud raamatupidamislikku ülevaadet ning rääkis
planeeritavatest arengutest. Oluline on siinkohal ära märkida, et meie raamatupidaja on
puhkusel 21.06.-02.08.2015.a. Augusti keskpaigaks on planeeritud järgmine ülevaade, peale
mida on eesmärgiks seatud igakuised raamatupidamislikud ülevaated, mida saab juhatusele
saata rutiinselt e-maili kaudu. Selguse mõttes sai üle korratud, et eelarve täitmise jälgimise ja
raamatupidamisliku korralduse eest vastutab tegevjuht nagu ka ülekannete ja pangatoimingute
eest.
Eliitgrupi osas peab peatreener Riho Aljand leidma lahenduse eelnevalt juhatuse poolt
tõstatatud probleemidele. 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.
Viimsi SPA taotlusele on lisandunud täiendav palve seoses opereerimisega seotud
majanduslike raskustega. Oliver Kontram kohtus Enn Lepikuga ning üritatakse leida
lahendus. Juhatus rõhutas, et algse taotluse osas tuleks üle rääkida ka Tallinna Noorsooametist
Rein Ilvesega. Oliver Kontram tegeleb edasi.
2. Hetkeolukord - tegevjuhi ülevaade.
Üldises pildis käib tulekahjude kustutamine ning hulk tööd on vaja ära teha. Olulisel kohal on
tiimitunde kasvatamine ja ühistegemised vs. igaüks eraldi. Samuti on hetkel fookuses
ülevaated ja sisekommunikatsioon.
3. Peatreeneri ülevaade hetkeseisust rahvusvahelistele võistlustele (Euroopa Mängud (JEM)),
Põhjamaade Noorte Meistrivõistlused (PNM), Euroopa Noorte Olümpia Festival (ENOF),
Maailmameistrivõistlused (MM)).
JEMile lähevad: Zaitsev Daniel, Kulla Werner, Siim Cevin, Markvardt Margaret, Ainek Kertu
ja Tsernõsev Nikita, Seli Karel, Gusev Andrei, Hein Silver, Akantsev Maksim ja kolm
treenerit. Kogu projekt on EOK finantseeritud. EULi omafinantseeringut ei ole. Peatreener
täpsustab eesmärke: kolm ujujat pääseks poolfinaali.
PMN ja ENOF: on sama vanuselised sportlased ning EMV on deadline aja tegemiseks.
ENOFile läheb kaheksa ujujad. PMN nimekiri ei ole veel lõplikult koos. PMN eelarveks on
2500 Eurot kogu lähetuse peale. ENOF on EOK poolt finantseeritud ja EULil
omafinantseeringut ei ole.
Peatreener täpsustab eesmärki: ENOFi osas on ootuseks, et tuleb üks kuld. PMN osas on
peatreeneri ootuseks mitmete sportlaste medalivõidud.
MMile lähevad:
Riho Aljand tutvustab, et 2013 aastal käis MMile vaid kolm sportlast. Seoses üleminekuga
FINA punkti normile, 2015 aasta MMiks, on käesolevaks hetkeks kaksteist sportlast B normi

teinud. Martti Aljand, Ralf Tribuntsjov, Martin Allikvee, Pjotr Degtjarjov, Martin Liivamägi,
Maria Romajuk, Tess Grossman, Sigrid Sepp, Karleen Kersa, Kregor Zirk, Endri Vinter,
Filipp Provorkov. Seoses sellega, et osad sportlased on teatud aladel üksteist katvad, siis saab
võistkond olema väiksem. Nimeliste ülesandmiste tähtaeg on 19.juuli, mille järgselt
kinnitatakse MMile sõitev koondis. Peatreeneri eesmärgiks on kaks poolfinaali kohta.
EULi MMi eelarves on arvestatud 9200 euroga.
FINA toetab lähetust täiendava 7500 euroga.
Kulud kokku on aga sellise suure lähetuse puhul ca 26845 eurot, mis teeb ühe saadetava kohta
kuludeks üle 2000 eurot.
Puudu on 10145 eurot.
Juhatus otsustas, et B normiga sportlase klubi tasub 500 eurot ujuja kohta ning peatreeneri
Riho Aljand lubas ja tema ülesandeks jäi leida kogu finantsiline kate ülejäänud MM projekti
kuludele.
4. Juhatuse poolne arutelu Indrek Sei küsimuste vastuste osas.
Oliver Kontram andis aru Indrek Sei küsimustega seotud teemade hetkeseisud ning
koosolekul töötati läbi kõik küsimused ja neile leiti vastused. Oliver Kontram määrati vastama
Indrek Sei kirjale.
5. „Veega sõber“ projekt.
Oliver Kontram tutvustas projekti kulgu ja hetkeseisu. Toimunud on just rahvusvaheline
koolitajate koolitus Viimsis. Järgmine eesmärk on edukalt korraldada koolitused
kehalisekasvatuse õpetajatele ja lasteaia kasvatajatele august-oktoober, et anda 300 ja enam
koolitatavale edasi „Õpime ujuma“ kontseptsiooni alused. Täiendavalt oleme loonud
kodulehel sektsiooni „Õpime ujuma“ ning käib töö, et võimalusel tellida juurde raamatud
müügiks. Järgmisel juhatuse koosolekul tutvustab Oliver Kontram ka „Õpime ujuma“ 2015
aasta eelarvet.
6.EUL liikmete vastuvõtt ja välja arvamine.
My Fitness on esitanud liikmeavalduse, et astuda EULi liikmeks. Juhatus tutvus avalduse ja
lisadega ning otsustas, et võtta MyFitness EULi liikmeks tingimuslikult, st. MyFitness
avalduse peab kindlasti allkirjastama B-kaardil allkirja õigust omava isiku poolt. Oliver
Kontram suhtleb MyFitnessiga edasi.
Haapsalu Ujumisklubi on esitanud EUL juhatusele välja astumise avalduse ning juhatus
otsustas selle rahuldada.
Täiendavalt vajas selgitamist MTÜ Selts Eesti Vetelpääste küsimus liikmelisuse kohta.
Nimelt on EULi juhatus juba 09.12.2013 võtnud seltsi EULi liikmeks aga vajaka on jäänud
edasisest kommunikatsioonist. Oliver Kontramile pandi ülesandeks vastata MTÜ Selts Eesti
Vetelpäästele, et selts on EULi liige. Samuti jäi ülesandeks panna seltsi andmed
www.swimming.ee lehele ning väljastada seltsile liikmemaksu arve.
Ajapuudusel jäid punktid 7 ja 8 arutamata. Järgmise koosoleku aja lepib kokku e-maili teel.

Koosolekut juhtis: Oliver Kontram

Koosolekut protokollis: Oliver Kontram

