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Juhatus kinnitab 20.01. toimunud juhatuse koosoleku protokolli.
Päevakord:
1.Juhatusele teadmiseks
2.Liidu riikklik rahastamine
3.Liikmeskond ja aastamaksud
4.Noortespordi toetuse jagunemine 2015
5.Euroopa Mängud
6.Shuttle Time
7.Jooksvad teemad

1. Juhatusele teadmiseks
EOK järelkasvutiim
Liit on esitanud EOK-le taotluse järelkasvutiimi „Märka järgnevat põlvkonda“ noore
talendi kategoorias kandidaadiks Kristin Kuuba.
Tallinna Sadama uus taotlusvoor
31.mail on Tallinna sadama uue taotlusvooru tähtaeg. Liit esitab uuesti taotluse meie
olümpiasportlastele toetuse saamiseks.
EOK täiskogu
EOK täiskogu toimub 14. aprill 2015
Sulgpalliliitu esindab koosolekul president Karol Kovanen.
2. Liidu riiklik rahastamine
Liit on analüüsinud spordialaliitude riiklikku rahastamist ning esitas kokkuvõtte
juhatusele. Kultuuriministeeriumi tegevustoetuste pingereas on Sulgpalliliit 34. kohal,
olümpiaspordialade arvestuses oleme 19. kohal. Rahastamisel arvestatakse ala
harrastajaid, treenereid, sportlikke saavutusi, esindatust OM-il, andmete esitamist
spordiregistrile, jne.
Meie arvutuste põhjal peaksime paiknema pingereas ca 10 kohta kõrgemal. Tegevjuht
on sellel teemal vestelnud ka EOK peasekretäri S. Suklesega.
Otsustati:Juhatus võttis info teadmiseks. Liidu tegevjuht lepib kokku kohtumine
Margus Klaaniga Kultuuriministeeriumist, seejärel arutab juhatus, kuidas teemaga
edasi minna.
3. Liikmeskond ja aastamaksud

Liit esitas juhatusele liikmeskonna ja aastamaksude analüüsi. Liikmesklubide andmed
spordiregistris ning Liidule esitatud andmed on omavahel väga erinevad. Samuti on
erisused liidu liikmeteregistri andmete ja klubides pearaha saajate andmete vahel.
Otsustati:Vajalikud on liikmemaksude kogumise süsteemis muudatused. Juhatus palus
järgmiseks koosolekuks välja töötada erinevad variandid liikmeskonna arvestuse ja
liikmemaksude kogumiseks.
4. Noortesporditoetuse jagunemine 2015
Otsustati: kinnitada 2015. aasta toetuse jagunemine 2014. aasta tulemuste põhjal
vastavalt esitatud tabelile. Tartu Kalev, Sõprade Klubi Sõrg ja Kiili SK ei kvalifitseeru
toetust saama vastavalt 2011. aasta üldkoosolekul kehtestatud kriteeriumidele.
5. Euroopa Mängud
26. märtsil lõpeb kvalifikatsiooni periood Euroopa Mängudele. Tõenäoliselt
kvalifitseeruvad tiitlivõistlusele Kati Tolmoff ja Raul Must üksikmängusning Kristin
Kuuba-Helina Rüütel paarismängus. Alaliit saab mitte rohkem kui 2 treeneri kohta.
Otsustati:Juhatus arutas treeneri saatmise küsimust, otsustati täiendavalt konsulteerida
osapooltega ja teha lõplik otsus kvalifitseerumise tähatajaks.
6. Shuttle Time
Liit taotles BE-lt (ja ka sai) Shuttle Time koolituste korraldamiseks ja
administreerimiseks toetust. Nüüd on tähtaeg, et tellida BE-lt varustust, mida koolidele
jagada. Liit on esitanud toetuse taotluse Kultuurkapitalile
Otsustati:Käivitada Shuttle Time projekt. Tellida BE-lt varustuse komplektid
koolidele. Otsida jätkuvalt projekti täiendavaid toetajaid erasektorist.
7. Jooksvad teemad
Liikmeks astumise avaldus
MTÜ Terve Eesti Eest on esitanud Liidule liikmeks astumise avalduse. Klubi
kontaktisik on Auris Rätsep. Klubi eestvedamisel toimub sellel aastal esimest korda
Koit Muru mälestusturniir sulgpallis.
Otsustati: võtta MTÜ Terve Eesti Eest liidu liikmeks.
Kiili Sulgpalliklubi võlgnevus
Kiili Sulgpalliklubil on kahest eelnevast hooajast liidu ees võlgnevuse litsentsi- ja
aastamaksude tasumisel. Võlgnevuse tasumine ei ole toiminud sügisel klubiga kokku
lepitud plaani alusel.
Otsustati: teha Kiili klubile hoiatus liidust välja arvamise kohta. Anda Kiili klubile
aega 1. maini 2015 võlgnevuste tasumiseks või uue tasumise kava kokku leppimiseks.
Võlgnevuste püsimise korral ei kinnitata järgmise hooaja kalenderplaani klubi võistlusi
ning juhatus arutab klubi liikmestaatuse jätkamist.
Uue hooaja kalendreplaani taotlused
Otsustati: Liidu liikmesklubid esitavad Liidule uue hooaja kalenderplaani taotlused
05. maiks 2015
Seenioride MM
Sulgpalliliidult on küsitud toetust Seenioride MM-ile sõitmise kulude osalemiseks
kompenseerimiseks.

Otsustati: Liit on valmis aitama toetuse taotluste vormistamisel Kultuurkapitalile või
HMN-ile, kuid Liidul ei ole oma vahenditest võimalik võistlusele sõitmist toetada.
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