
 

 

Eesti Ujumisliidu liikmete üldkoosolek 
 
AEG: 7. mail 2022. a., kell 14:00 – 17:00. 
KOHT: Ööbiku gastronoomiatalu, Kuimetsa, Raplamaa. 
 
PÄEVAKORD (eelnevalt liikmetele edastatud): 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija määramine, kodukorra ja protseduuride kinnitamine. 
2. EUL-i 2021. ja 2022. aasta tegevuste kokkuvõte. 
- Presidendi kokkuvõte 
- Peasekretäri kokkuvõte büroo tegevustest 
- Peatreenerite kokkuvõte tippspordist, saavutus- ja noortespordist 
- TrK Juhatuse kokkuvõte 
- Mastersujumise komisjoni juhi kokkuvõte 
- Veepalli ja kujundujumise komisjoni kokkuvõte 
- Ujumise algõpetuse kokkuvõte 
3. EUL-i 2021. ja 2022. aasta eelarve kokkuvõte. 
4. Revisjonikomisjoni aruanne 2021. aasta kohta. 
5. EUL-i 2021. aasta majandusaruande kinnitamine. 
6. Juhatuse liikme tagasiastumine. 
7. Uue juhatuse liikme kandidaadi tutvustus. 
8. Üldkoosoleku otsus juhatuse arvulise koosseisu jätkamise osas (8 või 9 liiget) perioodil kuni 
04.10.2024. 
9. Uue juhatuse liikme valimine. 
10. Litsentsitasu kinnitamine 2023. aasta võistluste hooajaks. 
11. Liikmemaksu kinnitamine 2023. aastaks. 
12. Muud küsimused ja sõnavõtud. 
 
1. KOOSOLEKU AVAMINE JA RAKENDAMINE – Simon Renno: 
• koosoleku kvoorumi fikseerimine – 46 liikmesorganisatsioonist olid esindatud 30 liiget, 

nendest 17 volitustega (LISA 1) 
• juhataja valimine – ühehäälselt valiti Simon Renno 
• protokollija valimine – ühehäälselt valiti Toomas Kleesment 
• häältelugeja valimine – ühehäälselt valiti Katriin Kersa 
• päevakorra kinnitamine – päevakord kinnitati 30 poolthäälega 
 
ARUTELUD ja OTSUSED: 
2. EUL-i 2021. ja 2022. aasta tegevuste kokkuvõte. 
Kokkuvõtted kahe aasta tegevustest esitasid Simon Renno, Pille Tali, Mihhail Strungar, Peeter 
Matt, Anton Rzhanov ja Kirsti Mäesepp (LISAD 2-4). 



 
3. EUL-i 2021. ja 2022. aasta eelarve kokkuvõte. 
Kokkuvõtted esitas EUL eelarvekomisjoni juht Erko Tamuri (LISA 5, slaidid 1-16) 
 
4. Revisjonikomisjoni aruanne 2021. aasta kohta. 
Revisjonikomisjoni kokkuvõtet tutvustas Triin Jürisoo (LISA 6). 
 
5. EUL-i 2021. aasta majandusaruande kinnitamine. 
Aruanne oli liikmetele eelnevalt saadetud, koosolekul lisaküsimusi ei esitatud. 
OTSUS: Kinnitada EUL-i 2021. aasta majandusaruanne (LISA 7) ja revisjonikomisjoni aruanne 
(LISA 6). Poolt 30 liiget. 
 
6. Juhatuse liikme tagasiastumine. 
Juhatuse liikme kohalt astus omal soovil ja seoses töökohustuste ajalise mahu kasvuga tagasi 
aastast 2011 EUL juhatusse kuulunud ja 2012-2019 presidendina juhatuse tööd juhtinud Karol 
Kovanen, kes esitas tagasiastumise avalduse videokõne vahendusel. 
Simon Renno ja üldkoosolek tänasid Karol Kovaneni pikaaegse panuse eest Eesti ujumisse. 
 
7. Uue juhatuse liikme kandidaadi tutvustus. 
Üldkoosolekule tutvustas ennast MTÜ Orca Swim Club poolt üles seatud juhatuse liikme 
kandidaat Kristofer Nõges (LISA 8). 
 
8. Üldkoosoleku otsus juhatuse arvulise koosseisu jätkamise osas (8 või 9 liiget) perioodil 
kuni 04.01.2024. 
Seoses Karol Kovaneni tagasiastumisega juhatusest, pidi üldkoosolek võtma seisukoha, kas 
juhatusse valitakse uus liige ja jätkatakse 9-liikmelisena või vähendatakse juhatuse suurust 
antud perioodil 8 liikmeni. 
Toimus hääletamine. 9-liikmelise juhatuse poolt hääletas 29 liikmesorganisatsiooni esindajat. 
8-liikemlise poolt anti 1 hääl. 
OTSUS: EUL-i juhatus jätkab kuni 4. oktoobrini 2024. a. 9-liikmelisena. 
 
9. Uue juhatuse liikme valimine 
Juhatuse liikme kohale oli üles seatud üks kandidaat, Kristofer Nõges. 
Toimus salajane hääletus, Kristofer Nõgese poolt andsid oma hääle 29 liikmesorganisatsiooni 
esindajat, 1 sedel oli tühi. 
OTSUS: EUL-i juhatuse uueks liikmeks kuni 4.10.2024 valiti Kristofer Nõges. 
 
10. Litsentsitasu kinnitamine 2023. aasta võistluste hooajaks. 
EUL-i juhatus oli teinud üldkoosolekule ettepaneku kinnitada litsentsitasuks 2023. aasta 
hooajaks 30 eurot. EUL eelarvekomisjoni juht Erko Tamuri tegi ülevaate litsentsitasu tõstmise 
ettepaneku põhjustest, näitas ära investeerimisvaldkonnad ning selgitas, et litsentsitasu 
tõstmine võrreldes varasemate perioodidega on vajalik üldkoosoleku poolt kinnitatud 
arengukava eesmärkide suunas liikumiseks, kusjuures tasude tõusudest tulenev kate 
moodustaks ca 10% vajalikust investeeringute mahust, seega juhatuse ja büroo ülesandeks 
jääks leida kate ülejäänud 90%-le. 
Enne hääletamist võtsid sõna Mihhail Strungar ja Heidi Kaasik, kes avaldasid arvamust, et EUL 
võiks kaaluda astmelist liikmemaksu sõltuvalt klubi suurusest. Heidi Kaasik täpsustas, et 



litsentseeritud sportlaste arv ei näita alati klubi suurust, mistõttu peaks klubi suurust 
arvestama muul moel. 
Toimus hääletamine, mille tulemusena 30-eurose litsentsitasu poolt hääletas 13, vastu oli 15 
ja erapooletuid oli 2 esindajat. Seega ei leidnud juhatuse poolt tehtud 30-eurose litsentsitasu 
ettepanek poolehoidu. 
Koosoleku juhataja pani hääletusele ettepaneku kinnitada 2023. aasta võistlushooajaks 20-
eurone litsentsitasu, mille poolt hääletas 23 ja erapooletuks jäi 7 liikmesorganisatsiooni 
esindajat. 
OTSUS: Litsentsitasu 2023. aasta võistluste hooajaks on 20 eurot. 
 
11. Liikmemaksu kinnitamine 2023. aastaks. 
EUL-i juhatus oli teinud üldkoosolekule ettepaneku tõsta aastane liikmemaks 250-lt eurolt 
500-le eurole. Ettepanekut presenteeris EUL eelarvekomisjoni juht Erko Tamuri, kes 
põhjendas liikmemaks tõstmise ettepanekut vajadusega investeerida arengukava 
eesmärkidesse. 
Toimus hääletus, ettepanku vastu hääletas 30 liikmesorganisatsiooni esindajat ehk ettepanek 
ei leidnud toetust. 
Keila Swimclubi ja Spordiklubi Nord esindaja Tõnu Meijel leidis, et liikmemaksu tõus 500 
euroni on liiga järsk ja tegi ettepaneku kinnitada 2023. aasta liikmemaksuks 300 eurot, mille 
poolt hääletas 5 ja vastu oli 25 liikmesorganisatsiooni liiget ehk ettepanek ei leidnud toetust. 
Koosoleku juhataja pani hääletusele senise, 250 eurose liikmemaksu, mille poolt hääletas 23, 
vastu oli 3 ja erapooletuks jäi 4 liikmesorganisatsiooni esindajat. 
OTSUS: Liikmemaks 2023. aastal on 250 eurot. 
 
 
12. Muud küsimused ja sõnavõtud. 
Sõna võttis Ujumise Spordiklubi esindaja Gunnar Tõnning, kes pööras tähelepanu sellele, et 
klubidele selgub energia hinna tõus alles sügisel. 
Ta tänas Peeter Matt´i noortele 400 m kompleksujumises auhinna fondi algatust ning tegi 
ettepaneku mõelda ka järgmiste alade auhinnafondi tekitamisele. 
 
Koosoleku juhataja     Protokollija 
 
 
Simon Renno      Toomas Kleesment 
/allkirjastud digitaalselt/    /allkirjastud digitaalselt/ 


