Eesti Jahispordi Liit

Juhatuse koosolek
17.11.2020

Osalesid: Pauli Saag, Endrik Raun, Sven Rannaväli, Andres Kõiva, Kalvi Viidas, Meelis Kruusmann, Ivar
Pärn
Protokollis: Ivar Pärn
Juhatas: Ivar Pärn

Koosolek toimus elektroonselt

Päevakord:
1.

Juhatuse töö korraldamine ja “ametiülesannete” jagamine

Juhatuse liikmete vahel jagati ära tööülesanded ja vastutusalad:
Seaduste ja ametlike dokumentide läbitöötamine ja analüüsimine – Pauli Saag
Suhtlemine ja koostöö korraldamine EJS-iga – Endrik Raun
Haavlilaskmise korraldamine, võistluskalendri koostamine – Andres Kõiva
Kuulilaskmise korraldamine, võistluskalendri koostamine – Kalvi Viidas
EJSL-i kodulehe ja registrite väljatöötamine ja koordineerimine – Sven Rannaväli
FITASC Euroopa MV Compak Sportingus Eestis töörühma töö koordineerimine – Meelis Kruusmann
EJSL tegevjuht/-sekretär - igapäeva töö korraldamine, suhtlemine organisatsiooniga FITASC, registrite
administreerimine jne. – Ivar Pärn
FITASC-isse tuleb teatada, et Eesti Jahispordi Liidul hetkel presidenti ei ole ja nende ülesannetega
tegeleb peasekretär ja samuti on volitused juhatuse liikmetel

Lisaks otsustati, et Kaupo Kindsigo tegeleb EJSL-i artiklite kirjutamisega ajakirja „Eesti Jahimees“.
Kokkulepe on Kaupoga olemas.
2.

Tegevjuhi palganumbri ülevaatamine

Juhatuse otsusel on tegevjuhi projektijuhtimise tasuks 500€ + km. (Ivar Pärn hääletusel ei osalenud)
3.

Parimate laskurite otsustamine ja väljakuulutamine

Otsustati 2020 aasta parimateks laskuriteks nimetada:

HAAVLILASKMINE
Üldarvestus – Tauno Tamm
Parim „Juunior“ – Romet Viiber
Parim „Naine“ – Tooni Vellend
Parim „Seenior“ – Aare Holm
Parim “Veteran“ – Oskar Paukku
Parim „Master“ – Ain Tukk

KUULILASKMINE
Üldarvestus – Alar Tammela
Parim „Juunior“ – Mait Mägi
Parim „Naine“ – Janika Loos
Parim „Seenior“ – Villu Pook
Parim “Veteran“ – Aarne Kärmas

MEESKOND
RSK Rae

Kombilaskmises sel aastal parimate auhindu välja ei anta, kuna toimus ainult üks võistlus.

Parimate laskurite väljakuulutamisest kirjutab Kaupo artikli ajakirja Eesti Jahimees
4.

Hooaja lõpetamine

Seoses olukorraga Eestis ja ka mujal maailmas, aastalõpu üritust sel aastal ei toimu. Parimate
auhinnad antakse välja järgmise aasta esimestel võistlustel.
Aasta kokkuvõttest kirjutab Kaupo ajakirjas „Eesti Jahimees“
5.

Järgmise aasta võistluskalendrid

Järgmise aasta võistluskalendrite koostamisega tegelevad Andres Kõiva ja Kalvi Viidas. Arvestatakse
ka FITASC tiitlivõistlustega, Läti, Leedu ja Soome meistrivõistlustega.
Esialgse kalendri koostamisel arvestatakse, et olukord Eestis ja mujal maailmas paraneb ning kõik
välja kuulutatud võistlused toimuvad.
6.

Ülevaade registritega seonduvast

Sven tegi ülevaate ning töö käib ja katsetamiseks võiks asi olla detsembri alguseks

7.

“koondiserahade” korjamine ja jagamine ning muu sellega seonduv

Endrik koostas juhendi sportlaste lähetamisest tiitlivõistlustele. Endrik täiendab juhendit ning see
avaldatakse EJSL kodulehel.
8.

Relvaseadusega seonduvalt

Teha koostööd EJS-iga ja kujundada välja ühine seisukoht. Teha tööd selle nimel, et oleks võimalik
kokku saada ühise laua taha Siseministeeriumi esindajaga hr. Põierpaasiga ning arutada neid
teemasid. Sven, Endrik ja Pauli tegelevad asjaga.

