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ARUTELUD ja OTSUSED:
1.
Kirsti Mäesepa ülevaade tegevustest
Kirsti Mäesepp tegi ülevaate järgmistest tegevustest:
• Õpime Ujuma koolitused 2021
• Töötukassa projekt
• EUL täiendkoolitusasutusena registreerimine
• EHISe kooliujumise andmete esialgne analüüs
• Veeohutus kooliprogrammi
• Tallinna kooliujumise korraldamine
2.
Koondisekriteeriumid, tagasiside TrkJuhatuselt.
Juhatus tutvus TrkJuhatuse poolt saadetud Koondiskriteeriumite täiendustega, juhatuse liikmed esitavad
oma küsimused ja ettepanekud hiljemalt 24. märtsi õhtuks vastavatesse dokumentidesse või Pillele.
3.
EULi võistluskalender seoses kehtestatud piirangutega.
Juhatus nõustus TrKJuhatuse ettepanekutega:
Noortesarja 2020/2021 hooaja edasiseks toimumiseks mõelda välja võimalikud alternatiivid kui
etappe korraldada ei saa. Võistluste toimumine - vähemalt neli nädalat pärast ametlikku Eesti Vabariigi
otsust avada ujulad.
Eesti MV osas (nii NJMV kui EMV) koostada samuti võimalikud erinevad lahendused. Võistluste
toimumine - vähemalt kuus nädalat pärast ametlikku Eesti Vabariigi otsust avada ujulad.
Kuna teadaolevalt on mõlemad Eesti 50m ujulad suletud kuni 11.aprillini, leida võimalusi aprilli
alguses normitäitmise võistlustel osalemiseks väljaspool Eestit.
Nende otsustega teha vastavad muudatused ka EULi võistluskalendrisse.
4.
Muudatusettepanekud EULi põhikirja.
Juhatus algatas EULi põhikirja täiendamise ja kaasajastamise projekti. Juhatuse liikmed saavad teha
ettepanekuid töödokumenti kuni 31. märtsi õhtuni. Eraldi koosolek Simoni eestvedamisel vaatab
töödokumendi üle ja esitab korrigeeritud põhikirja teksti ettepaneku võimalusel 7. aprilli juhatuse
koosolekuks.
5.
Üldkoosoleku teemad.
EULi 2020.a. majandusaasta aruande valmimine on ajagraafikus.

6.
Muud küsimused.
EUL bürool luua digiarhiiv koondislate lepingutest, kuhu on koondatud nii digiallkirjastatud kui
paberkandjal (skanneeritud) koondislaste kehtivad ja kehtetud lepingud erinevatest aastatest. Kõik
paberkandjal originaalid peavad olema EUL kontoris arhiivis. Lisada ülevaatlik tabel, millest nähtub
kehtivate koondislaste lepingute seis (hiljemalt 07.04.2021).
Lepingute arhiveerimise ja tabeli uuendamise eest vastutab EUL büroo. Kõigi tegevustoetuste
väljamaksete eeltingimuseks on kehtiva koondislase lepingu olemasolu, kontrolli eest vastutab
väljamakse tegija.
Peatreeneritel ja bürool töötada välja lihtne ja ülevaatlik koondislaste hooaja eesmärkide
tagasiside süsteem (hiljemalt 07.04.2021).
EULi Avaveeujumise komisjonil võtta tööplaani avaveeujumise tiitlivõistlustele lähetamise ja
finantseerimise alused ja esitada need EULi juhatusele (hiljemalt maikuu 2021 korraliseks juhatuse
koosolekuks) .
Budapesti EM-il osaleda kindlasti ka teatevõistlustel. Peatreeneritel teha järgmiseks koosolekuks
(07.04.21) ettepanekud teatevõistluste alade ja võistkondade moodustamiseks.
Muudatus Avaveeujumise kalendrisse – vastavalt Üle Saadjärve ujumise korraldaja ettepanekule
vahetada ära omavahel kahe võistluse kuupäevad. Uued kuupäevad oleksid: Eesti MV 10 km 24. juulil ja
Üle Saadjärve ujumine 25. juulil.

