
Eesti Jahispordi Liidu juhatuse koosoleku protokoll 
3.02.2016 
 
 
Toimumiskoht: Ülemiste KK 
Koosolek algas 17:30 
Koosolek lõppes 18:30 
 
Osalesid: Andres Kõiva, Silvar Algpeus, Meelis Tambla, Sven Rannaväli, kutsutud külalisena Triin     
Roostfeldt-Allas 
Puudusid: Rita-Anette Kohava, Arles Taal, Ivar Pärn 
 
Protokollis: Meelis Tambla 
Koosolekut juhatas: Sven Rannaväli 
 
Ühehäälselt kinnitati järgmine päevakord: 
1. Uue tegevjuhi ametisse kinnitamine alates 1. Veebruar 2016.a. 
2. 2016.a. võistluskalender  
3. EJSL varade ja liikmemaksude laekumiste ülevaade; laojääkide inventuur – särkide/jakkide tellimise 

ülevaatamine/laekumiste ja üleandmiste võrdlemine 
4. Uue reitingusüsteemi ja taseme korra arutelu ja kinnitamine 
5. Mahu jahiseltsi EJSList väljaastumisavalduse läbivaatamine 

 
 

1. Juhatus otsustas ühehäälselt kinnitada uueks EJSL tegevjuhiks Triin Roostfeldt-Allase, kes 
võtab ülesanded Rita-Anette Kohavalt üle veebruari jooksul. 

2. 2016.a. võistluskalender ja selle kokku panemine on pandud  juhatuse otsusena (6.01.16) 
Rita-Anette Kohava ülesandeks, koosolekult Kohava puudus ja osaliselt täidetud kalender oli 
esitatud juhatusele eelnevalt e-kirja teel.  
Otsus: Juhatus otsustas ühehäälselt haavlivõistluste toimumiskohad ja kuupäevad ja lisas 
kalendrisse (olemas ka google kalendris), mis läheb kodulehele üles esimesel võimalusel. 
Kuulivõistluste toimumiskohad ja ajad lepib kokku Rita-Anette Kohava hiljemalt 
10.veebruariks. 

3. EJSL raamatupidaja on andnud ülevaate varade seisust, mille kohta on tegemata inventuur 
2015.a. lõpu seisuga; samuti on laekumata osad liikmemaksud ja osavõtutasud võistlustest; 
erinevused on ka EJSL särkide/jakkide tellimustabelites võrreldes 
raamatupidamisandmetega.  
Otsus: Juhatus otsustas ühehäälselt, et Rita-Anette Kohava lepib kokku võlgnike nimekirja 
sattunud organisatsioonidega tasumise hiljemalt 10.02.16 ja annab ülevaate sellest  e-kirja 
teel; vaatab üle särkide/jakkide tellimistabeli ja võrdleb seda raamatupidamise andmetega  
ning koostab koostöös raamatupidajaga lõpliku aruande hiljemalt 10.02.16; Rita-Anette 
Kohava teeb inventuuri varadest, mis on temale üleantud ja esitab lõpliku seisu 10.02.16 
raamatupidajale ja juhatusele. 

4.  Meelis Tambla esitles uut  EJSLi laskesportlaste klassifitseerimise ja tasemegruppide 
määramise korda haavlilaskmise distsipliinidel. 
Otsus: Juhatus hääletas uue korra vastuvõtmise osas häältega 3 poolt ja 1 vastu. 
Poolt: Silvar Algpeus, Meelis Tambla, Andres Kõiva Vastu: Sven Rannaväli 
Uus kord võeti vastu ja avaldatakse kodulehele esimesel võimalusel. 

5. EJSLi laeku Mahu Jahiseltsi avaldus väljaastumise kohta EJSList.  
Otsus: juhatus otsustas ühehäälselt avaldus rahuldada ja Mahu Jahiselts EJSList välja arvata. 
2015.a. liikmetasu tuleb Mahu Jahiseltsil tasuda. 

 


