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KL ja EJSL tegevuskava koostamine
Noortele suunatud tegevused EJSLis
Kodulehe ja litsentsiregister uuendamisse investeerimine
Kaupo Kindsigo tutvustas võimalikku võistluste online süsteemi skooring.com alusel
Kuulilaskmise komisjoni moodustamine

1.Tegevjuht Triin Roostfeldt ja KL spordijuht Margus Purlau koostasid tegevuskava, millega enne
koosolekut tutvusid ka juhatuse liikmed. Arutleti tegevuskavasse kirjapandu üle. Margus Purlau
selgitas, et on vaja kokku leppida kõigepealt kontseptuaalsetes asjades ja seejärel kirja panna
tegevused. Lisaks ongi väljatöötamisel arengukava, kus on kirjas täpsed tegevused. Margus Purlau
tegi ettepaneku arengukava koostamiseks , mille arutelud toimuvad järgmisel juhatuse koosolekul,
26-27.juuli, Madsal. Kõik kohalviibinud juhatuse liikmed olid ettepanekuga nõus ja järgmiseks
koosoleku ajaks kinnitati 26.juuli.
2.Noortele suunatud tegevused ja programmid olid päevakorras ka eelmisel koosolekul ning kuna
teema jäi lõpuni arutlemata, siis sooviti see päevakorda lisada ka järgmisel ehk käesoleval koosolekul.
Margus Purlau selgitas, et järelkasvu koondise teema on mitmes temaga seotud organisatsioonis juba
läbitud teema. Teemal on mitmeid kitsaskohti. Jahisporti puudutavad eelkõige võistlustasud,
laskemoon (rahaline, materiaalne). Oluline on lisada ka kohustuste osa, millega toetuse saajad
peavad arvestama. Otsustati, et Margus Purlau koostab tegevuskava jahispordi järelkasvu
arendamise osas.
3. Tegevjuht andis ülevaate litsentsi ja võistluste registreerimise süsteemi kaasajastamise ning ka
kodulehe platvormi uuendamise vajadustest. Juhatus otsustas, et kodulehe platvormi tuleb
uuendada ning litsentsiregister kaasajastada. Selleks võetakse konkreetsed hinnapakkumised. Kahe
arenduse kogukulu kokku peaks jääma suurusjärku 1000 eurot.
4. Kaupo Kindsigo ja www. skoorin.com esindaja tutvustasid online süsteem, mida aktiivselt
kasutavad discolfi mängijad. Koosolekul toimus süsteemi kasutusvõimaluste näitamine sh nii
võistlustulemuste lisamine ja jälgimine, reitingute lisamine jne. Otsustati kaaluda edasist koostööd
ning esitada juhised/sisendid, mida me soovime, et see programm jahispordile annaks Sven
Rannaväli kohtub arendajaga lähiajal
5.Juhatuse liige Igor Homin tegi ettepaneku kuulilaskmise komisjoni moodustamiseks. Selleks esitab
Igor järgmiseks juhatuse koosolekuks nimekirja võimalikest komisjoni liikmetest, kellelt on saadud ka
nõusolek liikmeks hakkamise kohta. Otsustati, et Igor esitab komisjoni nimekirja juhatusele
kinnitamiseks.

