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Päevakord:

1. Hr. Tiit Lepik andis ülevaate EJSL registrite ja kodulehe uuendamise töödest. Töö käib
plaanipäraselt. Juhatuse liikmed said ülevaate, esitasid küsimusi ja jõuti otsusele, et töö toimub
vastavalt etteantud juhenditele.
2. Üldkoosoleku planeerimine
Üldkoosoleku toimumise aeg võiks olla 24. septembril.
Endrik uurib EJS-i majast, kas sel ajal on saal vaba koosoleku läbiviimiseks
3. Uue juhatuse valimine ja liikmete tööülesannete jaotus
Üldkoosolekul toimub uue juhatuse valimine. Kõigil liikmesklubidel on võimalik uute juhatuse
liikmete kandidatuuride esitamine.
Tulevikus peaks juhatuse liikmete töö tõhusamaks muutmiseks olema igal juhatuse liikmel kindel
ülesanne. Pakuti välja mitmeid ülesandeid, millega juhatus peaks tegelema:
1. EJSL töö administreerimine
Tööülesanded:
- liikmetega suhtlemine
- Liidu igapäeva töö organiseerimine
- kirjadele vastamine
- suhtlemine organisatsiooniga FITASC
- registrite pidamine ja adminstreerimine
- juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute korraldamine
- medalite-karikate tellimine
2. Haavlilaskmise koordineerija.
Tööülesanded:

-
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võistluskalendri koostamine koostöös kohalike lasketiirude ja naaberriikide
organisatsioonidega
- võistluste eelselt korralduse hindamine
- võistlusradade ülevaatamine ja reeglitele vastavuse hindamine
Kuulilaskmise koordineerija.
Tööülesanded:
- võistluskalendri koostamine koostöös kohalike lasketiirude ja naaberriikide
organisatsioonidega
- võistluste eelselt korralduse hindamine
- võistlusradade ülevaatamine ja reeglitele vastavuse hindamine
Koostöö EJS-iga.
Tööülesanded:
- uute laskurite ja noorlaskurite kaasamine jahimeeste seast
- võimalusel ühise laskedistsipliini välja töötamine (varasem „Kütiliin“)
Töö juuniorite- ja teiste laskuritega
Tööülesanded:
- Juuniorite otsimine ja treenimisvõimaluste leidmine
- Treeninglaagrite korraldamine välistreenerite osavõtul
Töö sponsoritega
Tööülesanded:
- Võimalike sponsorite otsimine
- Koostöö võistluste korraldajatega võimalike sponsorite otsimisel
EJSL-tiitlivõistluste eest vastutaja (peakohtunik)
Tööulesanded:
- Suhtlemine korraldajatega võistluse eelselt
- Tiitlivõistluste peakohtuniku leidmine/pädevuse hindamine
- võistlusradade ülevaatamine ja reeglitele vastavuse hindamine
- võistluste järgselt protokollide ülevaatamine
Koostöö organisatsioonidega (EOK) ja Vabariigi valitsuse- ning Riigikoguga
- EOK koosolekutel/üritustel osalemine
- EOK, Vabariigi valitsuse või Riigikogu poolt välja antud, EJSL-i puudutavate,
seaduste/määruste/juhendite ja muude dokumentidega tutvumine ja EJSL-i poolse
arvamuse edastamine

Sven avaldas arvamust, et EJSL-i juhatuse liige võiks tiitlivõistlustel tasuta võistelda, et see oleks nagu
väikene boonus/tasu vabatahtliku töö eest organisatsiooni juhtimisel. Teised kiitsid ettepaneku heaks
ja leidsid, et võiks teema üldkoosolekul läbi arutada.

4. Presidendi valimine ja ülesanded
Presidendi ülesanded:
- Esindada Eesti Jahispordi Liitu organisatsioonis FITASC
- Esindada Eesti Jahispordi Liitu organisatsioonis EOK
- Juhatuse töös osalemine
- EJSL-i esindamine ametlikel üritustel
- Kohalolek suurematel tiitlivõistlustel (Eesti MV, Eestis toimuvad FITASC GP, Euroopa MV.
Maailma MV), ava ja lõputseremooniatel osalemine
- Ametlik suhtlemine FITASC liikmetega

5. Võistluste korraldamine
Ettepanek oli teha võistluste korraldajatega leping, mis peaks sisaldama järgmist informatsiooni:
- Korraldaja/vastutaja nimi
- Kohustused
- Võistluse peakohtuniku nimi
- Protokollija nimi
Lepinguga võtab korraldaja vastutuse kinni pidada kehtivatest reeglitest ja juhenditest. Samuti
vastutab korraldaja, et võistluste kohtupidamine oleks õiglane ja protokollid kõigile selged

Järgmise juhatuse koosoleku korralab uus juhatus pärast üldkoosolekut.

