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ETL üldkogu koosoleku
PROTOKOLL

11.06.2014
Nr. 02/2014

Aegna saal
Pirita Spa Hotell, Regati pst.1, Tallinn
11.06.2014
Algus kell 11:00
Lõpp kell 13.20
Kohal viibisid: Eesti Tennise Liidu liikmed vastavalt koosolekul osalenute
nimekirjale (lisatud protokollile), Enn Pant, ETL president, Reet Hääl, ETL juhatuse
liige, Allar Hint, ETL peasekretäri kohusetäitja.
Koosoleku avas lühikese sõnavõtuga Enn Pant.
Enn Pant tegi läinud aasta kohta kokkuvõtte püstitatud ülesannetest ja nende
täitmisest.
1. Soov olla avatum võrreldes eelmise juhatusega - osaliselt see õnnestus hästi,
osaliselt mitte. Informatsioon peab veel paremini liikuma.
2. Uus koduleht saab loodetavasti varsti avalikuks.
Finantsseisu parendamisel on jõutud olukorra normaliseerimiseni. Algne seis oli
raske. Tänaseks on saadud pikaajaliste lepingutega sponsoreid juurde. Üllatuseks oli
riigi vähene finantstugi.
3. Treenerite kogu töötab agaralt, samuti kohtunike kogu.
4. Klubidega koostöö peaks olema veelgi tihedam ja seda mitte ainult juhtkonna poolt
vaid oodatud on ka klubide aktiivsus ettepanekute, soovide ja kaasamõtlemise näol.
Allar Hint tervitas kohalolijaid ja tegi ettepaneku valida Reet Hääl koosoleku
juhatajaks ja protokollijaks Ere Lusti.
Hääletamine: kõik poolt
Reet Hääl nentis, et kvoorum on koos, kohal on 30 klubi esindajad 53-st.
Reet Hääl tegi ettepaneku moodustada häältelugemise komisjon koosseisus Vello
Kuhi, Villu Vares, Valdo Kütt
Hääletamine:
Poolt: 30
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Reet Hääl loeb ette päevakorra:
Päevakord:
1.
Ettekanded (Riho Kallus, Ain Suurthal, Ere Lusti, Aleksandr Jürgens,
Allar Hint)
2.
ETL-i 2013.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning
ETL-i audiitori järeldusotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande
kinnitamine
3.
Põhikirja muudatuste kinnitamine
Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut.
Reet Hääl tegi ettepaneku päevakord kimitada.
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Hääletamine:
Poolt: 30
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Reet Hääl tegi ettepaneku kinnitada koosoleku reglement, mille kohaselt on
sõnavõttudeks 3 minutit ja ettekanneteks 10 minutit.
Hääletamine:
Poolt: 30
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Seejärel alustati päevakorrajärgsete punktidega:
Päevakorra punkt nr.1
Ettekanded
Riho Kallus tutvustas ETL liikmete seisu, palju klubisid juurde tulnud, palju
lahkunud, palju tegevuse lõpetanud. 2013 aasta väljakute seis, juurde ehitatud
väljakuid 3 Tartus, 4 Käärikul, Tondirabas 1 väljak
GP turniiride ülevaade. Peetud turniiride arv, osalejad, planeerimine.
Ain Suurthal tegi ülevaate võistlusspordist: ATP, WTA, Fed Cup, Davis Cup,
noortekoondistest, järelkasvust, treeninglaagritest, turniiridest.
Ere Lusti: Lastetennise turniirid
Aleksandr Jürgens rääkis treenerikutsest. 2013 oli 143 treenerit, nüüdseks 3 juures,
ameti populaarsus kasvab. 2013 oli 5 koolitust. Toimus aasta üldkoosolek treeneritele,
kus osalejaid 74. Tagasiside toimunud üldkoosolekule oli positiivne.
Rahvusvahelistest koolitustest võeti osa.
Kohtunike koolitusi oli 1, osalejaid 15. Vajadus enama koolituse järele.
Septembris tuleb treenerite üldkoosolek, oktoobris euroopa tennise treenerite
aastakoosolek
Allar Hint avas oma ettekande meenutades seljataha jäänud Eesti Tennis 100
juubeliaastat ning tänas Heleken Lubi Eesti Tennis 100 projekti juhtimise eest.
Aasta oli täis rohkeid meedias kajastatud sündmuseid
Facebooki kampaaniad on olnud edukad
Välireklaam juubeliaasta puhul oli laiahaardeline
Tallinnas toimus Tennis Europe aastakoosolek
Toomas Leius sai elutöö aastapreemia
Toimusid Eesti Tennis 100 näitused, tennise proovimiseks töötasid miniväljakud
Teletorni juures, korraldati mälumänge, viidi läbi tenniseteemaline Kuldvillak,
valmisid tenniseõppe videoklipid
Seenior ja liigatennises saime kõrged tulemused: Piret Ilves on maailmameister
paarismängus, Rene Busch pronksmedalist.
Seeniortennises toimuvad Eestis tasemel ITF turniirid
Liigatennises oli läinud aastal 195 turniiri. Lisandunud on neljas liiga, osaleb üle 800
mängija.
Allar Hint tutvustas rahastamise põhimõtteid.
Seniseks Kultuuriminiteeriumi poolt tuleva noortespordi toetuse jaotusprintsiibiks on
olnud edetabel. Plaanis on täiendada jaotuse kriteetiume, mille väljatöötamisel on
kõikide ettepanekud teretulnud. Toetuse jagamise aluseks võiks olla mitte ainult
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edetabel, vaid täiendavalt veel kvalifitseeritud treenerid, võistlejate arve, mängijate
arv.
Liikmemaksude osas on välja töötamisel skeem, milles klubid võidaks ja alaliit ei
kaotaks raha.
Repliigina avaldas Vello Kuhi arvamust, et nõuded ja arusaamad liikmelisuse ja
liikmemaksu osas tuleks üle vaadata.
Reet Hääl tegi ettepaneku Vello Kuhi poolt algatatud teema juurde sõnavõttude osas
tagasi tulla ning alustada päevakorra teise punktiga.
Päevakorra punkt nr.2.
ETL-i 2011.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kuulamine
ning ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande
kinnitamine.
Allar Hint esitas majandustegevuse ülevaate.
Reet Hääl tegi ettepaneku audiitori otsus ette lugeda.
Allar Hint luges ette audiitori otsuse
Reet Hääl tegi ettepaneku kinnitada Eesti Tennise Liidu majandusaasta aruanne
Hääletamine:
Poolt: 30
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Otsus: kinnitada Eesti Tennise Liidu 2013. majandusaasta aruanne esitatud kujul.
Reet Hääl tegi ettepaneku määrata 2014. aasta audiitoriks Kersti Torp.
Hääletamine:
Poolt: 30
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Otsus: valida aasta 2014 audiitoriks Kersti Torp.

Päevakorra punkt nr.3.
Põhikirja muudatuste kinnitamine
Enn Pant tutvustas põhilisi erinevusi uues põhikirja redaktsioonis võrreldes eelmise
versiooniga, tuues välja järgneva
President valitakse 3-ks aastaks
Põhikiri peab vastama tulumaksu soodustuse tingimustele
Varem oli 9-13 ja nüüdses projektis on 6-11 juhatuse liiget.
Põhikirja redakstsioon on olnud avatud ettepanekutele sügisest alates ja kuna uusi
täiendusi-parandusi ei ole tulnud, tundub, et muudatustega ollakse päri.
Reet Hääl tegi ettepaneku hääletada põhikirja muudatuste kohta.
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Hääletamine:
Poolt: 29
Vastu: 0
Erapooletu: 1
(Muudetud põhikiri on lisatud protokolli lisana)
Sõnavõtud ja ettepanekud
Vello Kuhi käsitles võistluskalenri teemat ja klubide liikmemaksude teemat ning tegi
ettepaneku
1. Kalendris peaks olema kõik asjad koos ja filtreeritav ning valmis aasta lõpuks
2. Maksude põhimõtted tuleks üle vaadata
Alo Ojassalu tegi ettepaneku
Maksusüsteem viia sarnaseks Tennis Europe`iga, kus klubidele määratakse
kategooriad eksperthinnanguga ja juhatuse otsusega.
Otsus:moodustada töökomisjon koosseisus Alo Ojassalu, Vello Kuhi ning leida
täiendavalt kolmas liige, kes teevad ettepaneku edasiseks arutluseks.
Alo Ojassalu esitas oma sõnavõtus kriitikat Eesti Tennise Liidu töö kohta erinevates
lõikudes
1.Noormängijate tase on madal ja ei vääri nii suuri toetusi
2. Euroopa treenerite üldkoosoleku korraldamine ei tundu olevat õigustatud
3. Tennise Liidu planeerimine jätaab soovida, tähtsate turniiride jaoks on väljakud
broneerimata.
Enn Pant vastas Alo Ojassalu kriitikale lubadusega asjade paremaks muutmise osas.
Donatas Narmont avaldas oma sõnavõtus rahulolematust klubide karikavõistluse
korraldamisega. Samuti pidas ta problemaatiliseks ning häirivaks Noorte
Meistrivõistluste jaoks valitud kohta - Pärnut
Donatas Narmont tegi ettepaneku lisada tegevusaruandesse Eesti Tennis 100 raamat ja
film.
Reet Hääl tegi ettepaneku koosolek lugeda lõpetatuks.
Hääletamine:
Poolt: 30
Vastu: 0
Erapooletuid: 0
Koosoleku juhataja:

Protokollija:

Reet Hääl
/allkirjastatud digitaalselt/

Ere Lusti
/allkirjastatud digitaalselt/

