ÜLDKOGU P R O T O K O L L
Võrus,

4.juuni 2008

Algus kell 9.11 , lõppes 10.00
Osalejad: lisas 16 liikmesklubi allkirjastatud nimekiri
Juhataja: VSL juhatuse esimees Sixten Sild
Ettepanek valida protokollijaks : VSL tegevjuht Merike Õun – kõik poolt
Ettepanek valida häältelugejaks: VSL juhatuse liige Pille Tali – kõik poolt
Ettepanek: Hääletamine avalik – mandaatidega – kõik poolt
ÜLDKOGU PÄEVAKORD:
1. Võrumaa Spordiliidu juhatuse tegevusaruanne 2007 – juhatuse esimees S.Sild
2. Sõnavõtud ja küsimused aruandeperioodi kohta.
3. Võrumaa Spordiliidu revidendi aruanne 2007 – Mati Ojandu
4. Sõnavõtud ja küsimused revisjoni akti kohta.
5. Võrumaa Spordiliidu tegevusaruande ja revisjoni akti kinnitamine.
6. Võrumaa Spordiliidu 2008.aasta eelarve tutvustamine.
7. Küsimused ja sõnavõtud.
OTSUS: kinnitada päevakord
Hääletamine – 14 poolt , 2 osalenud liiget ei viibinud hetkel saalis.
PÄEVAKORRA KÄSITLEMINE:
1.1. Majandusaasta 2007 aruande ülevaade – VSL juhatuse esimees S.Sild
Suuremad kordaminekud : tegevjuhi töölerakendamine, büroo sisseseadmine, raamatupidamise
kordaseadmine, Eesti XII Maaspordimängudel osalemine, Võru maakonna MV korraldamine jalgpallis.
1.2. Raamatupidamise korraldamine – on saanud uuele alusele, seoses raamatupidaja teenuse
rakendamisega
2. Sõnavõtte polnud
3. Revidendi aruanne (lisatud) – VSL revident Mati Ojandu
Vabandab, et liikmed aruande hilja kätte selle said. Aruanne muutub hiljem aktiks, seoses
päevakorras olevale sõnastusele. Üldiselt peab ütlema, et olukord on oluliselt paremaks muutunud.
4. Sõnavõtte polnud
5. OTSUS: Kinnitada 2007. aasta majandusaasta aruanne ja revidendi akt
Hääletamine : 16 poolthäält
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6. Võrumaa Spordiliidu 2008.aasta eelarve tutvustamine – S.Sild
Kuna varasematel aastatel pole VSL olnud mingit eelarvet ja kontoplaani, siis on eelarve koostatud
suhteliselt prognoositult, eks see aasta näita, millised meil tegelikult kulud on ja millele need lähevad.
Kindlasti on järgmiseks aastaks eearve koostamine konkreetsem.
S.Sild küsimus suurele ringile – kas liikmemaks 500 EEKi oleks klubidele ülekäiv number ? – üldkogu
raputas ühtselt pead, et ei ole. Seega ettepanek liikmemaksu kehtestamise kohta läheb järgmise üldkogu
päevakorda. Eelarve kinnitab põhikirja järgi VSL juhatus.
Eelarvepunkti „Jagatud annetused ja toetused” kohta jagas lisaselgitust tegevjuht M.Õun:
2006.aast lõpus jagas Eesti Vabariigi valitsus lisaeelarvest 92 500 krooni Võru maakonna noortespordi
arendamiseks. 2007.aasta veebruarikuul tegi tollane juhatus otsuse jagamise kohta, aga toetusi ei kantud
üle. Võttes raamatupidamise augustis üle avastasime. Siis soovitas raamatupidaja oodata ülekannetega
seni, kuni VSL saab mittetulundusühingute soodusnimekirja, et mitte maksta tulumaksu. Nüüd saab
lepingud sõlmitud ja rahad üle kantud, sest oleme alates 2008 ka selles nimekirjas.
A.Saal Võru Võrkpalliklubist – administratiivi kuluks on aasta 300 tuhat, seda on palju ja maakonna
MV-ks antakse ainult 10 000, sellega ei tule välja . Kas saaks vahetada Võrumaa Mängude ja maakonna
MV rahad ära 100 000 v.s. 10 000?
S.Sild – selleks, et saada teada, mis kulutused on maakonna MV –tel, tuleks korraldajal esitada eelarve.
Võrumaa Mängudele eraldatud summasid me kuhugi mujale kanda ei saa, sest need on ettenähtud Võru
maakonna rahva liikumapanemiseks ja sihtsuunitlusega.
P.Tali – ka 300 000 on sihtsuunitlusega administreerimiseks.
7. P.Tali VSL juhatuse liige – „ kuna minu elu mõneks ajaks väljub Eestimaalt ja Võrumaalt, siis
astun selleks ajaks juhatuse liikme kohalt tagasi.”
OTSUS: P.Tali asendusliikmeks saab juhatuses P.Lill, kes juhatuse koosseisu valimistel 2007.aastal
kogus järgmise häältearvu , tema asendusaeg on 8 kuud arvestusega 1.septembrist 2008.

R.Kaiv: Minul mure – Võru – Väimela maanteejooks (tutvustas ajalugu, alates 1981) . U.Guth on
avaldanud ajakirjanduses, et jooks on toimunud 2 aastat vähem, kui meie ise oleme arvestust pidanud.
Need 2 aastat ei toimunud jooks üleeestilise tähtusega, aga kohalikus mõistes toimusid jooksud ikka.
Üldsus arvas, et jääb nii, nagu korraldajad järjekorda on pidanud.
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