ÜLDKOGU P R O T O K O L L
Võrus,

29.juuni 2009

Algus kell 10.00 , lõppes 11.30
Osalejad: lisas 19 liikmesklubi allkirjastatud nimekiri, 4 volitusega
Juhataja: VSL juhatuse esimees Sixten Sild
Ettepanek valida protokollijaks : VSL tegevjuht Merike Õun – kõik poolt
OTSUS: üldkogu protokollija Merike Õun
Ettepanek valida häältelugejaks: Hillar Irves– kõik poolt
OTSUS: üldkogu häältelugeja Hillar Irves
Ettepanek: Hääletamine avalik – mandaatidega – kõik poolt
OTSUS: üldkogul hääletamine mandaatidega
Üldkogu juhataja tutvustab üldkogu reglementi ja teeb ettepaneku see kinnitada
Hääletamine – 19 poolt
OTSUS: kinnitada üldkogu reglement
ÜLDKOGU PÄEVAKORD:
1. Võrumaa Spordiliidu juhatuse tegevusaruanne 2008 – juhatuse esimees S.Sild
2. Sõnavõtud ja küsimused aruandeperioodi kohta.
3. Võrumaa Spordiliidu revidendi aruanne 2008 – Mati Ojandu
4. Sõnavõtud ja küsimused revisjoni akti kohta.
5. Võrumaa Spordiliidu tegevusaruande ja revisjoni akti kinnitamine.
6. Muudatuse tegemine Võrumaa Spordiliidu põhikirjas – S. Sild
7. Võrumaa Spordiliidu juhatuse ettepanek liikmemaksu kehtestamise kohta - J.Gotmans
8. Võrumaa Spordiliidu 2009.aasta eelarve tutvustamine – S.Sild, M.Õun
9. Küsimused ja sõnavõtud.
PÄEVAKORRA KÄSITLEMINE:
1. VSL juhatuse esimees S.Sild teeb lühikese ülevaate , varem e-posti teel liikmesklubidele saadetud
2007.majandusaasta aruandest ja teeb ettepaneku esitada küsimusi.
2. Küsimusi juhatuse esimehele aruande kohta ei esitata.
3. Revidendi aruanne (lisatud) – VSL revident Mati Ojandu
Kokkuvõtteks mingeid rikkumisi ei leidnud ja VSL on jätkusuutlik
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4. A.Saal Võru VK - Võrumaa Mängudel on osalejaid 450, auhindadele on kulutatud suur summa.
Kuidas see on revidendi silmis?
M.Ojandu : Minu arust pole suur summa, kõik arved on tõestatud. Kui võrrelda Võrumaa Mängude ja
Võru maakonna meistrivõistlusi, siis on auhinnarahade proportsioon ehk nihkes.
S.Sild: Võrumaa Mängude rahad on sihtotstarbelised ja etteheide on kohatu.
M.Lüüs : Kas revident on tutvunud 2008.aasta eelarvega
M.Ojandu: olen teinud revisjoni 2008.majandusaasta aruande ja kuludokumentide põhjal.
Kuna ma pole piisavalt kompetentne revidendiks, siis soovin ennast tagandada.
S.Sild: Siis tuleb valida uus revident, esitage palun kandidaadid
T.Piirmann: esitan Aksel Saali’i
A.Saal: esitan T.Piirmann’i
H.Saarepuu: ettepanek esitada Reet Jeenas
R.Jeenas: tagandan oma kandidatuuri
H.Saarepuu: see on liiga järsku, peaks andma mõtlemiseks natuke aega .
S.Sild: arutame päevakorras olevad punktid läbi ja pöördume revidendi valimise juurde tagasi üldkogu
lõpus, pole mõtet üldkogu selle jaoks eraldi kokku kutsuda.

5. Üldkogu juhataja teeb ettepaneku kinnitada 2008.majandusaasta aruanne ja revidendi akt.
Hääletamine : 15 poolt häält , vastu 0, erapooletud 4
OTSUS: Kinnitada 2008.majandusaasta aruanne ja revidendi akt
6. Põhikirja muudatusettepanek:
Võrumaa Spordiliidu põhikirja vana redaktsioon:
4.1.Liidu kõrgemaks organiks on liidu liikmete üldkogu, mille kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord
kahe kalendriaasta jooksul.
Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab
olema ära näidatud üldkogu toimumise aeg, koht ja päevakord.
Juhatus on kohustatud üldkogu kokku kutsuma hiljemalt 20 päeva jooksul ka siis, kui vastava
kirjaliku nõude on esitanud vähemalt 1/3 liidu liikmetest.
Võrumaa Spordiliidu põhikirja uus redaktsioon:
4.1. Liidu kõrgemaks organiks on liidu liikmete üldkogu, mille kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord
kalendriaasta jooksul.
Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab
olema ära näidatud üldkogu toimumise aeg, koht ja päevakord.
Juhatus on kohustatud üldkogu kokku kutsuma hiljemalt 20 päeva jooksul ka siis, kui vastava
kirjaliku nõude on esitanud vähemalt 1/3 liidu liikmetest.
Hääletamine: 18 poolt, vastu 0 , eralpooletuid 1
OTSUS: kinnitada põhikirja punkti 4.1. muudatus uues redaktsioonis oleva sõnastusega.
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7. Liikmemaksu kehtestamise ettepanek:
Ettepaneku koos põhjendusega esitas juhatuse liige J.Gotmans. VSL juhatus teeb ettepaneku
kehtestada Võrumaa Spordiliidu liikmemaksuks 300 krooni aastas. Liikmemaks korrastab VSL
liikmeks olemisest huvitatute ringi, loodetavati parandab koostööd.
S.Sild: milline on ettepanek liikmemaksu kehtestamise algusaasta kohta?
J.Gotmans: Liikmemaksu laekumine peaks olema 2009.aasta eest ja tasutud 31.12.2009
T.Piirmann: kas 300 krooni paneb passiivse klubi töötama?
J.G. :ehk aitab see ja paneb klubid kaasarääkima ka VSL rahaliste vahendite osas
S.Sild: ettepanek teostada liikmemaksu kehtestamiseks hääletus 3-s osas
1. Kas kehtestada liikmemaks?
2. Millisest ajast see kehtestada?
3. Kui suur liikmemaks kehtestada?
T.Piirmann: võrreldes teiste klubidega , on VSL oluliselt paremas majanduslikus seisus, milleks nüüd veel
rahalisi vahendeid juurde on tarvis?
J.Gotmans: Täna tutvustamisele tulevas eelarve projektis näete, et VSL tulupool ei ole sugugi liiga tugev.
Hääletus 1: liikmemaksu kehtestamise poolt
Poolt 17 , vastu 1, erapooletu 1
Hääletus 2: liikmemaksu kehtestamine alates 2009.aastast
Poolt 12, vastu 4, erapooletuid 3
Hääletus 3: liikmemaksu suurus aastas 300 krooni
Poolt 16, vastu 1, erapooletud 2
OTSUS: Kehtestada alates 2009.aastast VSL liikmemaksuks aastas 300 krooni , laekumiskuupäevaga
30.12.2009
8. Võrumaa Spordiliidu juhatuse esimees tutvustab 2009.aasta eelarvet. Küsimusi selle kohta pole.
S.Sild teeb ettepaneku pöörduda tagasi revidendi määramise juurde. Uue revidendi kandidaatideks on
esitatud Tarmo Piirmann ja Aksel Saal
A.Saal: tagandan oma kandidatuuri
Tarmo Piirmann on nõus kandideerima.
S.Sild: Kes on poolt, et 2009.aasta revidendiks on Tarmo Piirmann?
Poolt 17, erapooletuid 2
OTSUS: kinnitada 2009. aastal VSL revidendiks Tarmo Piirmann.
9. Ettepanek: Võimalusel saata üldkogu toimumise kuupäev ja materjalid liikmesklubidele 14 päeva
enne toimumise kuupäeva.
S.Sild: oleme nõus
A.Saal : kas liikmed saaksid tasuta võimenduse tasuta.
S.Sild: liikmesklubid saavad võimendust kasutada ülisoodsatel tingimustel, mis on pigem distsiplineeriv
summa heaperemehlikuks hoidmiseks, kui teenimisvõimalust. Peale selle on võimendus
maakonna meistrivõistlustel tasuta.
Raivo Jeenas: tänab tegevjuhti Võrumaa spordiaasta lõpetamisel olnud maitsva suupiestelaua eest ja
avaldab arvamust, et spordiliidul võiks olla oma maja

Sixten Sild
Juhatuse esimees

Merike Õun
protokollija

