Saaremaa Orienteerumisklubi üldkoosoleku protokoll

17. juunil 2021 Leisis kell 18:15
Kohal viibis 19 klubi liiget: Vaige Aav, Mart Aru, Vello Aru, Kaido Eichfus, Priit Jõelaid, Jüri Linde, Külli
Müür, Tiiu Naagel, Raimiond Nau, Raili Nõgu, Urmas Saar, Heljus Saks, Maarika Saks, Maido Selgerg,
Liina Solotarjeva, Anu Tanila, Maris Tuuling, Andra Vabar, Väino Vaha, Raivo Vips.
Üldkoosoleku kvoorumi nõue täidetud, esindatud oli rohkem kui ¼ klubi hääleõiguslikest liikmetest
(2020. a lõpu seisuga oli klubis 58 liiget, neist noorliikmeid 6).
Koosoleku juhataja Heljus Saks, protokollija Heljus Saks.

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Orienteerumisklubi 2020. a majandusaasta aruande kuulamine ja kinnitamine.
Uue juhatuse liikmete valimine (5tk).
Koos Harju OK-ga EMV korraldamine Saaremaal 28.-29.08, SOK liikmete kaasamine
Põhikirja muutmine
Jooksvad küsimused (päevakud, võistlused mandril jne).

1. Orienteerumisklubi 2020. a majandusaasta aruande kuulamine ja kinnitamine
Aruanne saadeti enne koosolekut klubi liikmetele elektrooniliselt. Aruande koostasid Anne Keerberg
ja Külli Müür. Üldkoosolekul kommenteeris Anne Keerbergi lühikokkuvõtte alusel Heljus Saks.
Hooaja jooksul toimus 17 päevakut, lisaks 4 siseorienteerumist sarjas Nupp Nokib ning ratta- ja
ratsaorienteerumise võistlused. 2020. a lisandus 2 uut klubiliiget, kokku liikmeid 2020. aasta lõpu
seisuga 58.
Laekumised
2020. a laekumised pangakontole kokku 3114€ (lisaks 600€ sularahas, mis ei kajastu kontol):
−
−
−
−
−

sihtotstarbelised toetused 895€
liikmemaksud 360€
stardimaksud 1104€ (lisaks 600€ sularahas, mis ei kajastu kontol)
teenustasud ürituste korraldamisest300 €
o-kaupade vahendamine liikmetele 455€

Sihtotstarbelised toetused 2020. a: 895€:
(2021. a laekunud Spordiliidult 635€ + EMV toetus 1500€)
−
−
−

Saaremaa Spordiliit, tegevustoetus 130€ + MV toetus 200€ (2021. a – 110€)
Saaremaa Spordiliit, liikumisharrastuse toetus, mittetraditsioonilised orienteerumisüritused
140€ (2021 – 100€)
Saaremaa Spordiliit, liikumisharrastuse toetus, neljapäevakud 425€ (2021 – 425€)

2021. a liikmemakse laekunud 16.06 seisuga 22 liikmelt – 220 €
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Kulud
2020. a kulud pangakontol kokku 3084 € (lisaks sularahas 600€):
−
−
−
−
−
−

Liikmemaksud, EOL kalendritasud 1174 €
Kaarditrükk 528 €
O-tarvikud 528 € (sh 460€ arvuti)
Auhinnad ja lõpetamine 681€ (sh 600€ sularahas)
Pangakulud 18 €
Muud kulud 625 € (koduleht, reklaam, o-kaupade vahendamine)

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt majandusaasta aruande kinnitada.

2. Uue juhatuse liikmete valimine (5tk)
Põhikirja järgi on juhatuse ametiaeg kolm aastat, seega viidi üldkoosolekul läbi uue juhatuse
valimised. Uude juhatusse kandideerisid Jüri Linde, Raili Nõgu, Tiiu Naagel, Mart Aru, Anne Keerberg
ja Heljus Saks. Kuna uusi kandidaate oli kuus, siis otsustas Tiiu Naagel vabatahtlikult oma
kandidatuuri tagasi võtta.
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Saaremaa Orienteerumisklubi juhatuse liikmeteks Jüri
Linde, Raili Nõgu, Mart Aru, Anne Keerberg ja Heljus Saks ning juhatusest välja arvata senised liikmed
Tiiu Naagel ja Erik Keerberg.

3. Koos Harju OK-ga EMV korraldamine Saaremaal 28.-29.08, SOK liikmete kaasamine
EMV toimumise aeg on jõudnud lähedale ja on vaja lisajõude ürituse korraldamiseks. Lähiajal saame
paika panna konkreetsed valdkonnad ja vastava võistluse, kus end tööle rakendada.
Kõige pakilisem on hetkel sprindi võistlusega Kuressaares, kus on vaja saada nõusolek puudu
olevatelt kinnistu omanikelt. Linnas elavad klubi liikmed tegelevad selle küsimisega.
Võistluskeskustesse on vaja rentida või laenata 3x3 või suuremaid telk juurde. Klubi liikmed uurivad
oma tuttavate käest. Andra Vabari kaudu saame ühe telgi Saaremaa Võrkplalli Liidult.

4. Põhikirja muutmine
Klubil on mitteaktiivseid liikmeid, kes ei ole juba 2 või 3 aastat liikmemaksu tasunud ja ka
üldkoosolekul osalenud. Praegu on põhikirjas, et võib välja arvata, kui pole aasta lõpuks liikmemaksu
maksnud. Nii karmilt ei taha seda rakendada, sest ühe aasta võlgnevus võib tulla ka hooletusest.
Arutlusel olid variandid välja arvamiseks kahe või kolme aasta liikmemaksu tasumata jätmisel.
Üldkoosolekul osalejad leidsid, et mitteaktiivsed liikmed tuleks välja arvata juhul, kui liikmemaksu
pole tasutud kahe aasta jooksul. Väljaarvamise ohu korral saata liikmele vastava sisuga märgukiri
võimalusega liikmemaksud tasuda etteantud mõistliku aja jooksul (2 nädalat).
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt muuta Saaremaa Orienteerumisklubi põhikirja punkti 3.5 ja
sõnastada see järgnevalt: „Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi
põhikirja sätteid, ei ole tasunud kahe majandusaasta jooksul liikmemaksu, on oluliselt kahjustanud
klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite poolt oma
pädevuse piires kehtestatud akte.“
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5. Jooksvad küsimused (päevakud, võistlused mandril jne)
•
•

•

Päevakute kalendris on vabasid kohti. Soovijad saavad valida ise sobiva kuupäeva. Maarika
Saks valis Valjala päevaku toimumise ajaks 15.07.2021.
Eesti omavalitsuste suvemängud toimuvad 10.-11.07 Käärikul. Orienteerujad võistlevad
lühirajal ja sprinditeates. Saaremaa valla esindamise soov anda teda Heljus Saksale või Aivi
Augale. Majutuse, transpordi ja toitlustuse organiseerib vald.
Seenioride suvemängud toimuvad 31.07-01.08 Narvas (orienteerumine Äkkekülas).

Üldkoosoleku juhataja: Heljus Saks

Protokollija: Heljus Saks
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