Eesti Kardiliit (registrikood 80106439)
liikmete üldkoosoleku
PROTOKOLL
Aeg: 01.veebruar 2021
Koht: Tallinn, Saku Suurhall, Rock Lounge, Paldiski mnt 104B, C-torn
Koosolek algas 17.05
Koosoleku juhataja: Toivo Asmer
Protokollija: Ingrid Kiiver-Riisman
Osales: 23 Eesti Kardiliidu liiget, puudus üks liige.
PÄEVAKORD:
1. Liikmetasude aruande tutvustus
2. Juhatuse liikmete valimine
3. 2019 majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine, revidendi määramine
4. Eesti meistrivõistlused 2021-2022. Teised võistlussarjad.
5. Litsentsitasude kinnitamine
Ivar Veerus tegi ettepaneku päevakorda muuta selliselt, et juhatus valitakse viimasena.
Toimus hääletus:
-

8 poolt
9 vastu

Seega koosolek jätkub algse päevakorra järgi.
I Liikmetasude aruande tutvustus
Koosolekule esitati tutvumiseks EKL pangakonto väljavõte, millest nähtub 2020.aasta
lõpuks 24 liikme ja liikmekandidaadi makset summas 300 eurot, kokku summas 7 200
eurot.
Küsimusi ei olnud ja koosolek võttis info teadmiseks.
II Juhatuse liikmete valimine
Koosolekule on esitatud juhatuse liikme kandidaatideks kokku 7 isikut. Koosolekule
laekusid ettepanekud valida juhatus kas 3-liikmelisena või 5-liikmelisena.

Toimus hääletus:
13 poolt, et 3-liikmeline juhatus
9 poolt, et 5-liikmeline juhatus
Seega EKL juhatus moodustatakse 3-liikmelisena.
Enne juhatuse valimist võttis Heikki Hõbemägi kokku seni tegutsenud juhatuse töö.
Raul Loometsa eestvedamisel avaldati senisele juhatusele tunnustust.
Ivar Veerus – vaja oleks kokku leppida, milline on protseduur, kui hääled jagunevad
kandidaatide vahel võrdselt?
Koosoleku juhataja paneb hääletusel ettepaneku, et sellisel juhul toimub selliste
liikmete vahel kordushääletus.
Toimus hääletus:
18 poolt
5 erapooletud
Seega on vastu võetud otsus, et häälte võrdse jagunemise korral korraldatakse
nende isikute suhtes uus hääletus.
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Siim Siimson võttis oma kandidatuuri tagasi.
Aavo Talvar võttis oma kandidatuuri tagasi.
Guido Allmere võttis oma kandidatuuri tagasi.
Ivar Veerus võttis oma kandidatuuri tagasi.
Priit Karjus tutvustas ennast ja andis lühiülevaate, mille oli eelnevalt ka liikmetele
e-postiga saatnud. On olnud 90-ndate lõpus EKL peasekretär. Elukutselt
juhtimiskonsultant. Isiklik seotus kardispordis läbi oma 2 sportlasest poja. Pooldab
spordi juhtimist laiapõhjaliselt. Ärihuve kardis ei ole. Juhatusse tuleku ettepaneku esitas
Guido Allmere.
Sander-Mel Mellikov tutvustas ennast. Ta on olnud eelnevalt tegev tippspordis Rapla ja
Kalev/Cramo korvpallimeeskondade turundusjuhina, täna juhatab Jazz pesulate äri.
Ärihuve kardis ei ole. Juhatusse tuleku ettepaneku esitas Johannes Moor.
Johannes Moor tutvustas ennast ja oma visiooni kardispordi juhtimises. Soov juhatuse
töö kaasa lüüa oli isiklik initsiatiiv. Pooldab CIK-FIA klasside edendamist Eestis ja läbi
selle tippspordis tulemuste saavutamist ning rahvusvahelist koostööd. Paralleelsete
kardiklassidega võistluste korraldamise vastu ei ole, kui need on kehtestatud korra
kohaselt registreeritud. Ärihuvisid, mis teda spordi juhtimisel segaksid, ei ole. Suur
probleem, mida lahendada, on radade amortisatsioon ja olukord, kus rajad teenivad
ainult hobikardinduse huve, ehkki on algselt rajatud võistlusspordi tarbeks. Võistluste
korraldamine tuleb anda EKL poolt lepingu alusel promootorile ning EKL jääb tagama
sportlikku konkurentsi ja arengut. Vajalik keskenduda kohtunike koolitusele, sh tehnilise
kontrolli teostajate ringi laiendamise osas. Reeglite kaasajastamine koos reeglite
täitmise tagamise süsteemi väljatöötamisega on samuti tähtis. Oluline on spordiala
kajastamine meedias ja sotsiaalmeedias, et info jõuaks sihtgruppideni ning kardisporti
hakatakse pidama võistlusspordiks, mitte ainult hobikardiks.

Koosoleku juhataja paneb kandidaadid järjest hääletusele.
Toimus hääletus:
Priit Karjus poolt 23 häält
Sander-Mel Mellikov poolt 16 häält
Johannes Moor poolt 19 häält
Seega on vastu võetud otsus, millega Eesti Kardiliidu juhatusse on järgmiseks
kolmeks aastaks valitud Priit Karjus, Sander-Mel Mellikov ja Johannes Moor.
III 2019 majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine, revidendi määramine
Senine juhatus on liikmetele saatnud tutvumiseks 2019.a aruande. Heikki Hõbemägi
andis koosolekule täiendavaid selgitusi.
Kuivõrd liikmed on teinud koosolekule ettepaneku suunata aruanne revideerimisele, on
vajalik valida revident. H.Hõbemägi tegi ettepaneku valida revidendiks EAL
raamatupidaja Marge Reintam.
Toimus hääletus:
23 poolt
Seega on otsustatud, et EKL revident on Marge Reintam.
IV Eesti meistrivõistlused 2021-2022. Teised võistlussarjad
2020 aasta lõpus on vastu võetud EKL liikmete otsus OK-Junior ja OK klasside kohta
Eesti meistrivõistlustel. Otsustamata on nö väikeste klasside ja käikudega klasside
küsimus.
Ivar Veerus jääb oma eelnevalt kirjalikult liikmetele väljendatud seisukoha juurde, et
Eesti meistritiitlit tuleks anda ikka kõikides klassides, kus sõidetakse. Eelmise aasta
lõpu EKL otsus klasside osas ei ole tema arvates legaalne.
Johannes Moor selgitab, et 2020 hooajal toimus sõitjate arvu poolest kõige suurem
areng just CIK-FIA klassides, samas kui just näiteks Rotax-klassides oli raske täita
meistritiitli saamiseks kehtestatud minimaalset osavõtjate arvu nõuet.
Toimus arutelu erinevate riikide praktika teemal. Kõlama jäi seisukoht, et enamuses
arvestatava sportliku tasemega riikides selgub meister siiski CIK-FIA klassides, mitte
monoklassides.
Toomas Moor selgitas, et ka enne eelmist aastat ei antud X30 ja Rotaxi klassides Eesti
meistritiitlit ja ka siis oli nendes klassides sõitjaid. Kehtiv EKL otsus ei muudaks nende
sarjade korraldajate jaoks suure tõenäosusega midagi. Praeguse seisuga on ka
võistluskalendrite projektid sellised, mis ei takista erinevates sarjades sõitmist, sh
Soomes.
Toimus arutelu erinevate klasside soetus- ja ülalpidamiskulude osas.
Koosoleku juhataja paneb hääletusele ettepaneku korraldada aastatel 2021-2022 Eesti
meistrivõistlused klassides Micro, Mini, OK-Junior, OK ja KZ2.

Toimus hääletus:
14 poolt
5 vastu
4 erapooletud
Seega on vastu võetud otsus, mille kohaselt aastatel 2021-2022 korraldatakse
Eesti meistrivõistlused klassides Micro, Mini, OK-Junior, OK ja KZ2.
V Litsentsitasude kinnitamine
Senine juhatus on teinud ettepaneku hinnakirja täiendamiseks füüsilisest isikust
registreerija (100 eurot) ja rahvasportlase litsentsi (35 eurot) tasude osas.
Toimus hääletus:
Poolt 23 häält
Seega on vastu võetud ja hinnakirja muudatused kinnitatud.
Koosolek lõppes 20.15
Koosoleku juhataja: Toivo Asmer
Protokollija: Ingrid Kiiver-Riisman
Lisa: liikmete registreerimisleht

