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1. Juhatusele teadmiseks
Toetuse taotlused
Liit on esitanud Kultuurkapitalile toetuse taotlused Juunioride MM-il osalemiseks ja
YEI turniiri korraldamiseks.
Kultuurkapital toetas Raul Musta ja Kati Tolmoffi MM-il osalemist (800€), „Noor ja
andekas“ projekti raames sai toetust Helina Rüütel (650€).
Liit taotles ja sai Euroopa Sulgpalliliidult stipendiumi Kristin Kuubale ja Helina
Rüütelile Iirimaa treeningkeskuses treenimiseks.
Future Stars
Euroopa Sulgpalliliit valis Kristin Kuuba kolmandat aastat järjest Future Stars projekti.
Selle projekti eesmärk on toetada Euroopa andekaid sulgpallureid nende liikumisel
noorteklassist täiskasvanute klassi, pakkudes toetuse abil võimalust mängida hooaja
jooksul rohkem turniire.
2. Liidu teise poolaasta eelarve
Vaadati üle Liidu jooksvad kulud-tulud aasta lõpuni. Viimase nelja kuu kulud-tulud
tasakaalus, kuid rahavood kulude ja tulude tekkimisel ajaliselt alati ei kattu, seetõttu
võib tekkida probleeme ajaliselt määratud kohustuste katmisega. Selle vältimiseks on
vajalik tulude õigeaegne laekumine.
Otsustati: saata liikmesklubidele meeldetuletused tasumata aastamaksu arvete ja
esitamata liikmeskonnaregistrite kohta. Liit on suhelnud Kultuuriministeeriumiga
alaliitude tegevustoetuse uue meetme ellukutsumiseks. Täiendavalt ametliku kirjaga
küsida ministeeriumist praeguse tegevustoetuse jaotuse põhimõtete kohta.

3. Saavutusspordi toetamine
Refonda BLRT toetab Liitu 5000 euroga.
Otsustati toetus jagada alljärgnevalt:
Olümpiasportlased – Kati Tolmoff ja Raul Must a´1000€
Juunioride MM-il osalemine Kristin Kuuba ja Helina Rüütel1000€
Liidu saavutusspordi preemiafond 1000€
Liidu järelkasvu projektid, toetuslepinguga seotud kohustuste täitmine 1000€
4. Juunioride MM
Juunioride MM-i individuaalturniir toimub 10.-15. novembrini Limas, Peruus. Liit on
võtnud eesmärgiks Kristin Kuuba ja Helina Rüüteli saatmise Juunioride MM-ile.
Osalemise kulu kokku kaks sportlast ja treener on umbes 4000€, mida liidu eelarves
aasta alguses ei olnud plaanitud.
Otsustati: Kristin Kuuba ja Helina Rüütel peaksid saama seniste heade sportlike
tulemuste tõttu MM-l osaleda. Liit püüab leida rahalise katte, milleks on vajalik ka
sportlaste ja klubi koostöö. Liit on taotlenud toetust Kultuurkapitalist, Liit toetab 1000
eur. Koostöös sportlaste ja klubiga teeb Liit Stardipaika (stardipaik.ee) projekti. Lisaks
võiks klubi toetust taotleda kohalikult omavalitsuselt. Kui nende meetmetega ei ole
võimalik terviksummat kokku saada, kontakteeruda Soome alaliiduga ja uurida kas
nemad saadavad mängijaid MM-ile, et teha koostööd treeneri saatmise osas.
5. Sulgpallisõprade klubi
Sulgpallisõprade klubi projekti algatamine. Sulgpallisõprade klubi on algatus, mille
eesmärk on kaasata sulgpalli kogukonda ja luua võimalus kõigil soovijatel sulgpalli
arengut ja sportlasi toetada.
Otsustati: Arendada Sulgpallisõprade klubi ideed edasi – luua sisuline kirjalik
kontseptsioon (miks sulgpalli toetada, mida toetus aitab saavutada, mida algatus pakub
toetajatele). Toetamise võimalused võiksid olla nii ühekordne toetus kui püsikorraldus.
6. Estonian Junior sanktsioneerimistasu
Estonian Junior korraldamiseks tuleb tasuda Euroopa Sulgpalliliidule litsentsitasu 500€
Sulgpalliklubi Triitoni on teinud ettepaneku jagada kulu Liidu ja klubi vahel pooleks.
Otsustati: Kuna võistluse taotleja oli klubi, on võistluse rahaline tulude ja kulude pool
samuti klubi käes. Liidu töötajad aitavad kaasa Estonian Junior võistluste
ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning Liit annab kasutada oma inventari ja korraldab
selle transpordi. Liit aitab klubi soovil koostada taotlused lisarahastuse saamiseks
Kultuurkapitalile ja Hasartmängumaksu nõukogule. Sanktsioneerimistasu jääb klubi
kanda.
7. Shuttle Time/Sulgpall kõigile
Shuttle time/Sulgpall kõigile esimene õpetajate koolitus toimus 04.-05. augustil 2015
Võrus, EKKL rahvusvahelise suvekursuse raames. Koolitajad Siiri Rajamägi ja Anneli
Kõrge. 8-tunnise koolituse läbinud 16 õpetajat said algõpetuse materjalid (Sulgpall
kõigile tunnikavade, õpetaja käsiraamatu materjalid ja DVD) ning sulgpalli varustuse
kompleti (reketid, võrgud, pallid).
Kirjastus Koolibri toetusel valmivad septembris sulgpalli algõpetuse raamatud, mis
saadetakse ka kõigisse Eesti koolidesse. Kavas on sel aastal veel 4-5 koolitust Eesti
erinevates kohtades. Eesmärk koolitada 100 õpetajat.

Otsustati: Sulgpall kõigile projekti edukas läbiviimine on Liidu selle sügise üks
prioriteetidest. Koostada projekti meediaplaan. Kaasata projekti täiendavaid toetajaid.
8. EMV toimumiskoht
52. Eesti Meistrivõistluste toimumiskoht on lahtine. Tallinnas on probleem sobiva saali
ja väljakukatete leidmisega. Liidule on jõudnud info, et Viimsi sulgpallihallis seisavad
väljakukatted, mida ei kasutata.
Otsustati: külastada Viimsi halli ja uurida väljakukatete seisukorda, samuti võimalust
nende rentimiseks nimetatud võistluse ajaks. Otsida sobivat saali EMV läbiviimiseks.
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