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Päevakord:
1. Rakvere sulgpalliklubi liitumise avaldus
2. Sõprade klubi sõrg
3. Liidu eelarve
4. Tippspordi kogu
5. EMV
6. Euroopa sulgpalli tippkeskus

1. Rakvere sulgpalliklubi liitumise avaldus
Rakvere Sulgpalliklubi esitas liidule liitumisavalduse.
Otsus: Võtta Rakvere sulgpalliklubi Sulgpalliliidu liikmeks
2. Sõprade klubi Sõrg
Sõprade klubi Sõrg ei ole kaks aastat täitnud liidu ees põhikirjalisi kohustusi ning on
esitanud välja astumise avalduse, kuid klubi nimega, kes ei ole liidu liige.
Otsus: Võtta Sõprade klubi Sõrg uuesti ühendust ja rääkida läbi, kas klubi soovib liidu
liikmena jätkata. Liikmelisuse jätkamise soovi korral anda tähtaeg selle aasta
liikmeskonnaregistri esitamiseks. Kui klubi ei soovi põhikirjalisi kohustusi täita, on
juhatusel õigus klubi liidu liikmeskonnast välja arvata.
3. Liidu eelarve
Juhatus arutas 2017. aasta eelarve esimest versiooni. Eelarvet tutvustatakse ka
Tippspordi kogus 29.11. Noortespordi toetus on kahe viimase aastaga oluliselt tõusnud
ning sellest tulenevalt arutati, kas hakata klubidelt küsima toetuse kasutamise plaani.
4. Tippspordi kogu
Arutati Tippspordi kogus arutlusele tulevaid teemasid ja materjale. Esitada tippspordi
kogule ülevaade 2017. a eelarvest, samuti ülevaade 2016 tippspordi rahastamisest ning
põhimõtted, mille alusel tiitlivõistlustel osalejad valitakse ja rahastatakse.
5. EMV
Hetkeseisul on EMV saaliks broneeritud A Le Coq saal, kuupäevadel 17.02 19.02.2017. Kuna peale EMV kuupäevade muutmisest teavitamist on osad mängijad
andnud teada, et nad ei saaks EMV-l osaleda, otsustati küsida klubidelt üle, kes
mängijatest ei saa uuel ajal osaleda ja seejärel korraldada juhatuses uus arutelu EMV
teemal, kuna eesmärk, et parimad mängijad saaksid osaleda.

6. Euroopa sulgpalli tippkeskus
Euroopa sulgpalli tippkeskuse Eestisse saamisel on hetkeseisul kitsaskohaks Tere
tennisekeskuse sulgpallisaali põrandad ja mängijate majutus. Tippkeskus soovib
Teresse täies ulatuses puitpõrandat ning seitset väljakut. Samuti soovivad nad erinevaid
majutuspakkumisi, mille kvaliteet ja kvantiteet oleks tasakaalus. Eesti poolse pakkumise
täiendamiseks on aega kuni 01.12.
Otsus: Pidada enne seda läbirääkimised Tere Tennisekeskusega ja uurida erinevaid
majutusvõimalusi ning esitada siis täiendatud pakkumine Euroopa Sulgpalliliidule.

