
 

 

Eesti Ujumislidu liikmete üldkoosolek  

AEG: 30. mail 2021. a., kell 14:00 – 16:00. 

KOHT: Vana Waksali restoran, Aegviidu. 

PÄEVAKORD (eelnevalt liikmetele edastatud): 

1. EULi 2020. aasta tegevuste kokkuvõte. 

2. EULi 2020. aasta eelarve kokkuvõte. 

3. Revisjonikomisjoni aruanne 2020. aasta kohta. 

4. EULi 2020. aasta majandusaruande kinnitamine. 

5. Litsentsitasu kinnitamine 2021/2022 hooajaks (hetkel 20 eur). 

6. Liikmemaksu kinnitamine 2022. aastaks (hetkel 250 eur). 

7. EULi 2021. aasta tegevuskava ja kriisiolukorra ülevaade. 

8. EULi 2021. aasta eelarve ülevaade koos kriisi mõjude hinnangutega. 

9. EUL põhikirja muudatuste kinnitamine. 

10. Muud küsimused ja sõnavõtud. 

KOOSOLEKU AVAMINE JA RAKENDAMINE – Simon Renno: 

• koosoleku kvoorumi fikseerimine – osales 32 liiget, nendest 14 volitusega (Lisa 1) 

• juhataja valimine – ühehäälselt valiti Karol Kovanen 

• protokollija valimine – ühehäälselt valiti Pille Tali 

• häältelugeja valimine – ühehäälselt valiti Tõnu Meijel 

• päevakorra kinnitamine – Simon Renno tegi ettepaneku muuta päevakorda järgmiselt: 

Viia kokku päevakorrapunktid 1 ja 7 ning 2 ja 8 kuna nende punktide teemad kattuvad.   

Ühehäälselt kinnitati uus PÄEVAKORD: 

1. EULi 2020. ja 2021. aasta tegevuste kokkuvõte. 

2. EULi 2020. ja 2021. aasta eelarve kokkuvõte. 

3. Revisjonikomisjoni aruanne 2020. aasta kohta. 

4. EULi 2020. aasta majandusaruande kinnitamine. 



5. Litsentsitasu kinnitamine 2021/2022 hooajaks (hetkel 20 eur). 

6. Liikmemaksu kinnitamine 2022. aastaks (hetkel 250 eur). 

7. EUL põhikirja muudatuste kinnitamine. 

8. Muud küsimused ja sõnavõtud. 

ARUTELUD ja OTSUSED: 

1. EULi 2020. ja 2021. aasta tegevuste kokkuvõte. 

Kokkuvõtted kahe aasta tegevustest esitasid Simon Renno, Toni Meijel, Peeter Matt, Erko 

Tamuri (Lisad 2 ja 3) 

2. EULi 2020. ja 2021. aasta eelarve kokkuvõte. 

Kokkuvõtted esitas Erko Tamuri (Lisa 4) 

3. Revisjonikomisjoni aruanne 2020. aasta kohta. 

Peasekretär Pille Tali kandis ette EUL revisjonikomisjoni aruande 2020. aasta kohta, mille oli 

koostanud revisjonikomisjoni esimees Triin Jürisoo (Lisa 5). 

4. EULi 2020. aasta majandusaruande kinnitamine. 

Aruanne oli liikmetele eelnevalt saadetud, koosolekul lisaküsimusi ei esitatud.  

OTSUS: Kinnitada EULi 2020. aasta majandusaruanne (Lisa 6). Poolt 32 liiget. 

5. Litsentsitasu kinnitamine 2021/2022 hooajaks. 

2020/2021 hooajal kehtinud litsentsitasu muutmiseks ettepanekuid ei laekunud. 

OTSUS: Litsentsitasu hooajal 2021/2022 on 20 eurot. Poolt 32 liiget. 

6. Liikmemaksu kinnitamine 2022. aastaks. 

2021. aastal kehtinud EULi liikmemaksu muutmiseks ettepanekuid ei laekunud. 

OTSUS: Liikmemaks aastal 2022 aastal on 250 eurot. Poolt 32 liiget. 

7. EUL põhikirja muudatuste kinnitamine. 

EULi juhatus tegi liikmetele mitmeid ettepanekuid kehtiva EULi põhikirja muutmiseks. 

Liikmetele oli eelnevalt muudatusettepanekud saadetud tutvumiseks. Liikmetelt lisaks 

laekunud ettepanekud vaadati juhatuse poolt läbi ning lisati. 

Koosolekul esitas Simon Renno ülevaate põhilistest muudatustest ja nende muutmise 

vajadusest. 

OTSUS:  

a) Muuta põhikirja punkt 8 sõnastust ja sellega koos Liidu eesmärke. Liidu eesmärkideks 

ja põhikirja punkt 8 uueks sõnastuseks on:  



Liidu eesmärkideks on ujumisalade arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja harrastusspordi 

tasemel sportlike eluviiside propageerimine, ujumisoskuse parandamine, ujumisalade 

kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine. 

Poolt 32 liiget. 

b) Kinnitada EULi põhikirja uus redaktsioon (Lisa 7). Poolt 31 liiget, üks erapooletu – Bruno 

Nopponen (Viimsi Veeklubi). 

8. Muud küsimused ja sõnavõtud. 

Muid sõnavõtte ei toimunud. 


