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Päevakord
1.

2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2.

2017. aasta revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja kinnitamine

3.

Liikmemaksu kehtestamine

4.

2018. aasta eelarve tutvustus

5.

Spordiliidu arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

58 liikmest on kvoorum 31 liiget ning koosoleku alguseks on kohal 39. Kaie Toobal teavitab
koosoleku protseduuridest ja teeb ettepaneku valida koosolekut protokollima Siret Tammekändi.

Siret Tammekänd annab selleks nõusoleku.
Juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Roland Šimanis ja Raiko
Hiis, kes annavad selleks nõusoleku.
Koosolek otsustas ühehäälselt ettepanekut toetada ning kinnitas Roland Šimanis ja Raiko Hiis
komisjoni liikmeteks.
Kaie Toobal loeb ette juhatuse liikme Uno Koorti avalduse. Uno Koort soovib astuda tagasi
Pärnumaa spordiliidu juhatusest. Kaie Toobal teeb ettepaneku lisada päevakorda kuues punkt
juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue juhatuse liikme valimine. Toimub hääletamine
päevakorra punkti lisamiseks. Hääletamise tulemus: 35 poolt, 0 vastu.
Seejärel küsib Kaie Toobal ettepanekuid päevakorrakavandi kohta. Tuleb ettepanek tõsta
päevakorra kuues punkt neljandaks. Kaie Toobal paneb järgmise päevakorra hääletusele:
1.

2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2.

2017. aasta revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja kinnitamine

3.

Liikmemaksu kehtestamine

4.

Juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine

5.

2018. aasta eelarve tutvustus

6.

Spordiliidu arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

Hääletustulemus: poolt 36, vastu 0.
Päevakorrapunkt nr 1
Kaie Toobal tutvustab 2017. aasta majandusaasta aruannet ning selgitab tulude ja kulude
jaotumist. Majandusaasta aruande kohta küsimusi koosolekul osalejatel ei ole.
Päevakorrapunkt nr 2
Kaie Toobal tutvustab revisjonikomisjoni aruannet, mis leidis, et spordiliidu vahendite
kasutamine on olnud sihipärane ja majandusaasta aruanne on korrektne.
Kellelgi aruande kohta küsimusi ei ole, misjärel teeb juhataja ettepaneku majandusaasta aruanne
kinnitada ning paneb otsuse hääletusele.

Hääletustulemus: 36 poolt, vastu 0
Otsus: koosolek kinnitas 2017. aasta majandusaasta aruande
Päevakorrapunkt nr 3
Kaie Toobal tutvustab spordiliidu liikmemaksu suuruse kehtestamise põhimõtteid. Otsuse
tegemine on üldkogu pädevuses.
Kaie Toobal teeb ettepaneku arutada kehtiva liikmemaksu tõstmise võimalust. Tekib arutelu,
mille tulemusena otsustatakse mitte tõsta liikmemaksu. Liikmemaks jääb sama suureks kui 2017.
aastal – 15 eurot.
Päevakorrapunkt nr 4
Uno Koort esitas avalduse, et soovib lahkuda PSL juhatusest. Kaie Toobal teeb ettepaneku
määrata uueks juhatuse liikmeks Pärnu Linnavalitsuse kultuuri- ja sporditööspetsialisti Maarja
Tammai. Üldkogu hääletab Uno Koorti juhatusest tagasikutsumise ja Maarja Tammai uueks
liikmeks määramise poolt.
Hääletustulemus: 36 poolt, vastu 0
Otsus: kutsuda tagasi juhatuse liige Uno Koort ja määrata uueks juhatuse liikmeks Maarja
Tammai.
Maarja Tammai tutvustab ennast ning vastab koosolekul osalejate küsimustele.
Vahur Mäe: kuidas sa näed PSL rolli võistluste korraldajana?
Maarja Tammai: arvan, et see ei ole PSL peamine ülesanne, võib pakkuda abi ja tuge, kuid usun,
et klubid saavad võistluste korraldamisega väga hästi ise hakkama.
Eeri Tammik: millist rolli sa näed endas PSL juhatuse liikmena?
Maarja Tammai: on olnud väga vähe aega, et ennast spordiliidu tegemistega kurssi viia, usun, et
oskan sellele küsimusele vastata lähitulevikus.
Vahur Mäe: mida Pärnu linn ootab spordiliidult?
Maarja Tammai: eelkõige head koostööpartnerit.
Kaie Toobal: soovime jõudu uuele juhatuse liikmele.

Päevakorrapunkt nr 5
Kaiu Kustasson tutvustab 2018. aasta eelarveprojekti ning vastab koosolekul osalejate
küsimustele.
Eeri Tammik: miks ei ole toetusi lahti kirjutatud?
Vahur Mäe: eelarveprojekt on hetkel veel ülevaatlik, osad summad alles selguvad.
Kaie Toobal: POLi ja Pärnu linnaga ei ole veel allkirjastatud rahastamislepinguid. Kui Pärnu
linna poolt eraldatav toetussumma jääb väiksemaks, siis tuleb eelarve üle vaadata. Täpsed
tingimused selguvad lähiajal.
Päevakorrapunkt nr 6
Vahur Mäe tutvustab arengukava ning vastab koosolekul osalejate küsimustele.
Erki Eriste: kui selle arengukava hakkab PSL toimetama, siis on tulevik positiivne.
Eeri Tammik: kuidas on olnud PSL koostöö Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega?
Vahur Mäe: senini ei ole koostööd toimunud, aga uue organisatsiooni meeskonnaga on plaanis
koostööd arutada.
Maarja Tammai: millise maakonna spordiliitu enda eeskujuks peate?
Vahur Mäe: ei tooks ühtegi maakonda välja, püüame olla omanäolised ning soovime sobituda
Pärnumaa spordimaastikule.
Maarja Tammai: paljudel maakondlikel spordiliitudel on arengukavad?
Vahur Mäe: umbes pooltel.
Enn Hallik: kuidas oma liikmete arvu saame suurendada?
Vahur Mäe: küsimuseks on kuidas liige eristub mitteliikmest. Tuleb luua soodustused liikmetele,
nt tasuta koolitused.
Enn Hallik: omavalitsuste ja klubide ootused ning lootused. Kas teame neid?
Kaiu Kustasson: vallad on need välja öelnud, ettepanekud tehtud.
Vahur Mäe: liikmed on soovinud enda teenuste turundamist, koolitusi, toetuste jagamist.
Eeri Tammik: juhin tähelepanu, et mida arvab Maksu- ja Tolliamet liikmetele soodustuste
tegemisest?
Vahur Mäe: see ei ole probleem, mittetulundusühing võib oma liikmetele soodustusi pakkuda (nt
tasuta koolitused vms).
Eeri Tammik: too näiteid andmete analüüsimise kohta.

Vahur Mäe: näiteks spordiregistri andmete analüüsid.
Eeri Tammik: kuidas saad harrastajate arvu analüüsida.
Vahur Mäe: klubid esitavad vastavad andmed spordiregistrile.
Eeri Tammik: kas on oht, et kui PSL enam võistluseid ei korralda, nt suve- ja talimängud, siis
KOVid enam ei toeta spordiliidu tegevust?
Kaie Toobal: kõik selline tegevus toimub kohalike omavalitsustega läbi rääkides. KOVides on
uued spordijuhid, kes on võimelised ise üritusi organiseerima.
Peeter Orav: mis on arengukava eesmärk? Mis kasu sellest tõuseb klubidele?
Kaiu Kustasson: Eestis on toimunud ja toimuvad ka edaspidiselt suured muutused, PSL peab
nende muutustega kaasas käima. Arengukava pakub välja uusi suundi, nüüd on vaja need ideed
ellu viia.
Kaie Toobal: iga organisatsioon on oma liikmete nägu. Arengukava saadeti ettepanekute
tegemiseks, ettepanekuid ei laekunud. Liikmete kasu oleks pidanud sisendina tulema liikmetelt.
Peeter Orav: muret teeb, et arengukava ei ole konkreetne.
Vahur Mäe: rakenduskava tuleb arengukavale juurde.
Kaie Toobal: rakenduskava saadetakse liikmetele tutvumiseks.
Hääletustulemus: 37 poolt, vastu 2
Otsus: kinnitada Pärnumaa Spordiliidu arengukava aastateks 2018-2022
Kaie Toobal tänab osalejaid ja arengukava töögruppi ning kuulutab sellega üldkogu lõppenuks.

Juhataja: Kaie Toobal /allkiri digitaalne/
Protokollija: Siret Tammekänd /allkiri digitaalne/

