
Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 
 
Aeg: 20. november 2011 
Koht. Vene tn. 29 Tallinn  
 

Algas kell 15.12 
Lõppes kell 18.36 
 

Üldkoosoleku juhataja: Hendrik Olde 
Protokollija: Ants Prii 
 
Üldkoosolekul esindatud EML liikmed: 
1. Saku Maleklubi; 
2. Võru Maleklubi; 
3. Keila Maleklubi; 
4. Akadeemiline Maleselts;  
5. Põlva Male-Kabeklubi;  
6. Pärnu Maleklubi; 
7. SK Pärnumaa Maleklubi;  
8. Valgamaa maleklubi „Helme“; 
9. Spordiklubi Reval-Sport; 
10. Kadrioru Maleklubi; 
11. Sillamäe Spordiklubi Kalev; 
12. Avatud Spordi- ja Kultuuriselts; 
13. Spordiklubi Maletäht; 
14. Tartu Ülikooli Maleklubi; 
15. Rakvere Maleklubi; 
16. Maleklubi Avesta; 
17. Spordiklubi Illi; 
18. Lasnamäe Noorte Maleklubi; 
19. Saue Male-Kabeklubi; 
20. Haapsalu Maleklubi; 
21. SK Valge Ratsu; 
22. Male-ja Spordiklubi Kasmar;  
23. Saaremaa Maleklubi; 
24. SK Rapla Maleklubi; 
25. MTÜ „Vabaettur“; 
26. Tõnu Truusi Malekoolkond; 
27. Maleakadeemia Tigran Petrosjani selts; 
28. Maleklubi Email Klubi;  
29. Järva Noorte Maleklubi; 
30. Jana Airapetjani Noorte MK; 
31. Spordiklubi Diagonaal; 
32. MTÜ Caissa Maleklubi; 
33. Spordiklubi Tahk; 
34. Maardu Maleklubi; 
35. Tartu Spordiselts „Kalev“; 
36. Narva Maleklubi KAISSA; 
37. Spordiklubi Vanad Olümpiaalad; 
38. Maleklubi Lootus; 
39. MTÜ Maleklubi Chess Continent; 
40. Laagri male AEKK 
 

Seega on esindatud 40 liikmesklubi 46-st, mistõttu on üldkoosolek otsustusvõimeline ka 
põhikirja muudatuste vastuvõtmiseks.  
 

Koosolekul osales ka EML raamatupidaja Kelli Juhkental. 



 
Päevakord: 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine; 
2. Koosoleku reglemendi kinnitamine; 
3. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine 2010. a majandusaasta aruande kohta; 
4. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine; 
5. EML juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete arvu määramine; 
6. EML juhatuse liikmete tagasiastumise avalduste rahuldamine ja uue liikme valimine; 
7. Eesti Maleliidu nõukogu liikmete valimine; 
8. Eesti Maleliidu litsentsireeglite kinnitamine; 
9. Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks; 
10. Muud küsimused. 
 
 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine. 
    Ettepanek koosoleku juhatajaks valida Hendrik Olde (Eesti Maleliidu juhatuse 
esimees),  
    protokollijaks Ants Prii (SK Vaimastvere Illi) 
 

    Hääletati: poolt 39, vastu - , erapooletuid -  
 
2. Koosoleku reglemendi kinnitamine. 
    Ettekandja: H. Olde 
    Küsimusi ei olnud. 
 

    Hääletati:  poolt 39, v -, e - 
    OTSUS: kinnitada reglement esitatud kujul 
 
3. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine 2010.a. majandusaasta aruande kohta. 
    Ettekandja: H. Olde 
    Küsimusi ei olnud 
 

    Hääletati: poolt 37, v - , e - 
    OTSUS: kinnitada EML audiitori järeldusotsus 2010.a. majandusaasta aruande kohta. 
 
 
4. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine 
    H. Olde teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjon: Toomas Mihkelev, Eiki 
Lehemets, Margus Sööt (taandab ennast), Olavi Pai 
 

    Hääletati: poolt 36, v -, e- 
OTSUS: Valida Toomas Mihkelev, Eiki Lehemets ja Olavi Pai häältelugemiskomisjoni 

liikmeteks. 
 
    Ettekandja: Marko Siil (EML juhatuse liige) 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p. 11 osas. 
    Parandusettepanekud tegid: MTÜ Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus -
Klubi (A. Tedrema) ja Võru Maleklubi (M.Sööt). 
 
    Võru MK (M. Sööt) esines selgitustega tehtud parandusettepanekute osas. 
    Järva Noorte Maleklubi (T.Mihkelev) tegi redaktsioonilise parandusettepaneku. 
     
    Küsimusi esitasid:  Tartu Ülikooli Maleklubi (T. Valgmäe)  

MTÜ Laagri MAEKK (A. Tedrema) 
MTÜ Caissa Maleklubi (M. Brokko-Olde) 

 
    Küsimustele vastasid M.Siil ja H.Olde. 



    Eraldi hääletamisele pandi kolm eraldi parandusettepanekut: 
    Eesti Maleliidu parandusettepanek: poolt 24, v -, e 9 
    MTÜ Laagri MAEKK    poolt 12, v 10, e 6 
    Võru MK     poolt 3, v 5, e 11 
 
    Muudatusettepaneku jõustumiseks on vajalik 2/3 koosolekust osavõtjate poolthäältest 
(vaja 27  häält), seega antud ettepanekut ei kinnitatud. 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p 18 (6) osas 
    Redaktsioonilise parandusettepaneku tegi MTÜ Laagri MAEKK (A.Tedrema) 
    Küsimusi ei olnud 
 

    Hääletati: poolt 34, v 2, e 4 
    Muudatusettepanek vastu võetud 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p. 12 osas 
    Ettepaneku tegija MTÜ Laagri MAEKK 
    Täiendavate selgituste ja sõnavõttudega esinesid MTÜ Laagri MAEKK ja Võru MK  
    Vastas H.Olde 
 

    Hääletati: poolt 9 , v - , e 3 
    Parandusettepanekut ei kinnitatud 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p 20 osas (nõukogu) 
    Küsimusi ei esitatud. 
 

    Hääletati: poolt 33, v - , e 6 
    Muudatusettepanek vastu võetud 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p 20 alapunktide 6,7,9 osas 
    Parandusettepaneku tegi MSK Kasmar (H.Olde) 
    Selgitustega esinesid H.Olde ja M. Siil 
    Küsimuse esitas Võru MK (M. Sööt). 
    Vastas H. Olde 
 

    Hääletati:  EML ettepanek  poolt 11, v 17, e 9 
   MSK Kasmar ettepanek poolt 29, v -, e 10 
    Kinnitati muudatused koos MSK Kasmar poolt tehtud parandusettepanekuga. 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p. 21 osas 
    Ettepaneku tegija MTÜ Laagri MAEKK 
    Selgitused repliigi korras MTÜ Laagri MAEKK esindajalt. 
 

    Hääletati: poolt  7, v - , e 8 
    Muudatusettepanekut ei kinnitatud. 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p. 26,27,28 osas  
    MSK Kasmar (H.Olde): ekraanil kuvatud muudatusettepanekule on tehtud kaks(2) 
parandusettepanekut (valida nõukogu kaheks aastaks ja viia audiitori valimine 
nõukogu pädevusse). 
    Küsimusi esitas: Võru MK (M.Sööt) 2 küsimust. 
    Vastas: H. Olde 
 



    Põhikirja p. 26 osas toimus hääletus:  EML ettepanek   p. - , v -, e 29     
                                                                    MSK Kasmar ettepanek  poolt 29, v - , e 6   
    Kinnitati põhikirja muudatus koos MSK Kasmar poolt tehtud parandusettepanekuga. 
 
 

• Põhikirja p. 27 ja 28 ühine hääletamine:  p. 34, v - , e 5 
    Võru MK nõudis kordushääletust. 
 

    Toimus uus hääletamine:   poolt 33, v -, e 6 
    Muudatusettepanek vastu võetud 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p. 29.30.31 osas    
    Küsimuse esitas: MTÜ Laagri MAEKK (pigem suuline märkus). 
 

    Hääletati: poolt 35, v - , e 1 
    Muudatusettepanek vastu võetud 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p.32 osas 
    Küsimusi ei esitatud.  
 

    Hääletati: poolt 38 , v - , e 1 
    Muudatusettepanek vastu võetud 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p.36 osas  
    Parandusettepanekud tegi  MTÜ Laagri MAEKK (A. Tedrema) - 2 ettepanekut. 
    Selgitustega esines A. Tedrema. 
    EML poolsed selgitused esitas H. Olde. 
    Küsimuse esitas: Võru MK (M.Sööt). 
    Vastas: H.Olde 
  
   Hääletati: EML parandusettepanek   poolt 32 , v - , e 5 
                    MTÜ Laagri MAEKK 1. parandusettepanek  poolt 6 , - v - , e 19 
                    MTÜ Laagri MAEKK 2. parandusettepanek  poolt 4 , - v - , e 16 
    Kinnitati EML poolt tehtud muudatusettepanek. 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p.37,38 osas  
    Küsimusi ei esitatud. 
 

    Hääletati: poolt 36 , v - , e 3 
    Muudatusettepanek vastu võetud 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p.39 osas 
    Küsimuse esitas: Võru MK (M.Sööt). 
    Vastas: M. Siil 
 

    Hääletati:  poolt 32 , v - , e2 
    Muudatusettepanek vastu võetud 
 
 

• Muudatusettepanek EML põhikirja p.43.44 osas 
    Küsimusi ei esitatud. 
  
   Hääletati:  poolt 36 , v - , e 2 
    Muudatusettepanek vastu võetud 



 
Eesti Maleliidu põhikirja punktide uued sõnastused:  
(Põhikirja punktide numeratsioon on viidud vastavusse põhikirja uue redaktsiooniga). 
 

18. Liidu liikmed on kohustatud: 

1) järgima liidu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires 
kehtestatud akte; 

2) arendama ja harrastama malelist tegevust; 

3) osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel 
nende töös; 

4) tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse; 

5) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult liidu vara; 

6) täitma vastava registri ees spordiseadusest tulenevaid kohustusi; 

7) hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmärkide ja põhimõtete eest. Teisi kohustusi 
liikmetele saab kehtestada liidu üldkoosolek ja liidu juhatus, omades selleks eelnevalt nende 
liikmete nõusoleku. 

 

20. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga 
juhatuse (või liidu muu organi) pädevusse. 

Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

1) põhikirja muutmine ja liidu eesmärkide muutmine;  

2) liidu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;  

3) liidu sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra kehtestamine; 

4) majandusaasta aruande kinnitamine;  

5) aasta tegevuskava ja eelarve põhialuste kinnitamine; 

6) nõukogu ja juhatuse liikmete arvu määramine;  

7) nõukogu ja juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;  

8) liidu komisjonide arvu ja komisjonide tegevusprintsiipide kinnitamine;  

9) (i) liidu liikme; (ii) nõukogu või juhatuse liikme, audiitori või revidendiga; (iii) eelnimetatud 
isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või 
töötajatega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus 
või nõudes liidu esindaja määramine;  

10) liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega 
koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.  

 

26. Liidul on volinike koosolek, mida nimetatakse nõukoguks. Nõukogu planeerib liidu tegevust ja 
korraldab liidu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.  

Nõukogu koosneb viiest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse üldkoosoleku poolt 2 (kaheks) aastaks. Igal 
liidu liikmel on õigus esitada üldkoosolekule nõukogu liikme kandidaat, edastades vastava kirjaliku 
taotluse liidu juhatusele hiljemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne nõukogu liikmeid valiva 
üldkoosoleku toimumist.  



 

27. Nõukogu pädevusse kuuluvad: 

1) liidu tegevuse planeerimine juhtimise korraldamine; 

2) juhatuse liikmete kohustuste määramine ja tasu maksmise põhimõtete otsustamine; 

3) juhatuse esimehe määramine; 

4) audiitori või revidentide määramine; 

5) korralduste andmine juhatusele liidu tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse 
tegevuse üle; 

6) aastaeelarve kinnitamine; 

7) liidu arengukava kinnitamine; 

8) juhatuse poolt koostatud aastaaruande heakskiitmine; 

9) üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine; 

10) nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 28 nimetatud tehingute ja toimingute 
teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja 
toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu või toimingu 
tegemiseks. 

 

28. Nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks: 

1) mis tahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on 
väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda liitu kauemaks 
kui 12 kuuks ning mis kohustab liitu kandma, kaasa arvatud ettenägematutel alustel, aastas 
5 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi; 

2) mis tahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate kohtu- või 
arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; 

3) mis tahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 5 000 EUR-i 
(indekseeritav), kui seda ei ole eelarves ette nähtud; 

4) mis tahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade 
kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või liidu rakendatavates 
raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; 

5) võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel 
võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja 
kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (kaasa arvatud ilma 
piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate 
lepingute muutmine või lõpetamine; 

6) mis tahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, samuti liidu ruumide 
ümberpaigutamine või laiendamine; 

7) mis tahes muude seaduse või liidu põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste 
otsustamine.  

 

29. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu 
jooksul.  

Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva. Nõukogu 
koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on president 
või teda asendav nõukogu liige. 

Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. 
Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel 
jagunemisel on otsustav presidendi kui nõukogu esimehe hääl.  



30. Nõukogu määrab ka nõukogu esimehe, kes on liidu president.  

 

31. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse liikmele võib maksta tasu. Tasu maksmise ja 
selle suuruse üle juhatuse liikmele otsustab nõukogu.  

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 3. Juhatuse koosolekutest kutsutakse vajadusel osa võtma 
mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat 
arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt. Juhatuse esimehe määrab nõukogu. Juhatuse liige peab 
olema teovõimeline füüsiline isik. 

Juhatuse liikmeks ei või olla isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-le 49 või 49¹ 
kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud 
tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb liit, või kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse või 
kohtulahendi alusel. 

Vähemalt pooled liidu juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. 
 

36. Juhatus võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad: 

1) liidu üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;  

2) liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine; 

3) kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;  

4) juhatuse liikmete määramine üldkoosolekus kinnitatud ametikohtadele;  

5) rahvusvahelistesse liitudesse ning üleriigilisse spordi keskliitu astumise ja sealt lahkumise 
otsustamine;  

6) välissuhete korraldamine ja koordineerimine;  

7) sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;  

8) liidu võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite, koondvõistkondade ning 
kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku 
tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;  

9) toetuste ja stipendiumide määramine tippmaletajatele, teenekatele treeneritele ja juhtidele;  

10) laenude võtmine ja andmine, kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute 
sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine; 

11) mängijate ja kohtunike karistamine spordi- ja maleeetika rikkumiste eest; 

12) liidu sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra ja tähtaegade kehtestamine.  
 

37. Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele juhatuse esimehe poolt, kuid mitte 
harvemini kui üks kord kvartalis. 

Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 

Juhatuse koosolekuid juhib juhatuse esimees, tema äraolekul juhatuse liikmete hulgast valitud isik.  

Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete 
poolthäälteenamus. Häälte võrdsuse korral saab otsustavaks seisukoht, mille poolt hääletas juhatuse 
esimees. 



Koosolekuid protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla 
koosoleku juhataja ja protokollija. 

 

38. Liidu juhatuse esimehe kohustusteks on: 

• liidu kogu jooksva asjaajamise ja üldtegevuse koordineerimine ning tagamine; 

• liidu kinnitatud eelarve ja tegevuskava täitmise tagamine, samuti majandusaasta eelarve ja 
tegevuskava projekti koostamine; 

• nõuetekohase raamatupidamise tagamine; 

• Eesti Maleliidu vara säilimise ja heakorra tagamine; 

• liidu juhatuse poolt kinnitatud ürituste ja jooksvate majandusoperatsioonide eelarvete koostamise 
korraldamine ja nende kinnitamine ning kontroll täitmise üle; 

• liidu juhatusele ja nõukogule liidu tegevuse kohta aruandluse esitamine; 
 

39. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks määrab 
nõukogu audiitori või revidendid. Audiitor või revidendid määratakse nõukogu otsuses näidatud volituste 
ajaks põhikirja punktis 32 sätestatud korra alusel. Audiitor või revidendid peavad olema teovõimelised 
füüsilised isikud ning nad ei tohi kuuluda juhatuse ega nõukogu liikmete hulka ega töötada liidus juhtival 
ametikohal. 

Juhatus ja nõukogu peavad võimaldama audiitoril või revidentidel tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks 
vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. 

Audiitor või revidendid koostavad revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitavad liidu üldkoosolekule. 

 

43. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. 

Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise 
korral määrab likvideerijad kohus. 

Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled likvideerijad peavad olema isikud, 
kelle elukoht on Eestis. 

Likvideerijate määramisel ja tagasikutsumisel rakendatakse käesoleva põhikirja punktides 32 ja 33 
sätestatud korda. 

Likvideerijatel on liidu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. 
Likvideerijatel on õigus esindada liitu ainult ühiselt. 

 

44. Likvideerijad lõpetavad liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate 
nõuded ja jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara selleks õigustatud isikute 
vahel. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud liidu likvideerimiseks. 

Likvideerijad avaldavad viivitamata teate liidu likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga ajalehes ja 
Riigi Teataja Lisas. Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate. 

Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe kuu jooksul viimase 
teate avaldamisest. 

Kui likvideeritava liidu varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad 
esitama pankrotiavalduse. 

 
 



 
5. EML juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete arvu määramine.  
    Ettepanek: EML nõukogu  moodustada 7 liikmeline ja juhatus 4 liikmeline 
    Ettekande esitab H. Olde 
 

    Hääletati: poolt 35 , v - , e 1 
 
OTSUS: Valida EML nõukogu 7-liikmelisena ja juhatus 4-liikmelisena. 
 
 
 
6. EML juhatuse liikmete tagasiastumise avalduste rahuldamine ja uute liikmete valimine 
    Ettekande esitab H. Olde 
    H.Olde teeb ettepaneku kutsuda EML juhatusest tagasi Marko Siil ja Erik Haavamäe 
ning valida nad EML nõukogusse.  
    Uue liikmena valida EML juhatusse Olav Sepp. 
    Küsimusi esitasid:  MTÜ Laagri MAEKK (A. Tedrema) - 2 küsimust 

Võru MK 
    Vastasid M. Siil ja H. Olde 
 

    Hääletati juhatuse liikmete M. Siil´i ja E. Haavamäe juhatusest tagasikutsumist:  
    poolt 37 , v - , e - 
    Hääletati Olav Sepa valimist EML juhatuse liikmeks: poolt 39 , v - . e - 
 
OTSUS: Kutsuda EML juhatusest tagasi Erik Haavamäe ja , Marko Siil, valida EML uueks 

juhatuse liikmeks Olav Sepp. 
 
 
 
7. Eesti Maleliidu nõukogu liikmete valimine.  
    Ettekandega esineb H. Olde ja teeb ettepaneku valida EML nõukogusse: 
    Jaan Ehlvest 
    Erik Haavamäe 
    Carmen Kass 
    Andrei Korobeinik 
    Taavi Kotka 
    Tiit Raimla 
    Marko Siil 
    
    H. Olde selgitab, et kõigi kandidaatide kirjalik nõusolek on olemas. 
 
    Küsimusi esitasid:  MTÜ Vabaettur (I. Krupenski) - 2 küsimust 

MTÜ Laagri MAEKK (A. Tedrema)  
Võru MK (M. Sööt) 
Tartu Ülikooli Maleklubi (T. Valgmäe)  

 
     Vastasid: A. Korobeinik, T. Kotka, T. Raimla, J. Ehlvest 
 

     Hääletati: poolt 34 , v 1 , e 3 
 
OTSUS: Kinnitada EML nõukogu liikmeteks Jaan Ehlvest, Erik Haavamäe, Carmen Kass, 

Andrei Korobeinik, Taavi Kotka, Tiit Raimla ja Marko Siil. 
 
Võru MK (M. Sööt) palus teha protokollilise märkuse, et soovis eraldi nimelist hääletamist. 
 
 
 



8. Eesti Maleliidu litsentsireeglite kinnitamine. 
    Ettekande esitas H. Olde 
    Ettepanekuid tegid: Tõnu Truusi Malekoolkond (T. Truus) 
    Järva NMK (T. Mihkelev) 

MTÜ Laagri MAEKK (A. Tedrema)  
SK Maletäht (L. Pelešev) 

 
    Küsimusi esitasid:  Tartu Ülikooli MK (T. Valgmäe) 

MTÜ Laagri MAEKK (A. Tedrema)  
    Võru MK (M. Sööt) 

Pärnumaa MK (K. Kivioja) 
    SK Vanad Olümpiaalad (A. Hommik) 
 
    Sõna võtsid: Pärnumaa MK (K. Kivioja) 
   Järva NMK (T. Mihkelev)  

SK Maletäht (L. Pelešev) 
SK Illi (A. Prii) 

 
Konsensusena otsustati hääletada SK Maletäht poolt tehtud parandusettepaneku poolt 
(1. noorte vanuseks kuni 18 a.; 2. suurmeistritele ning rahvusvahelistele meistritele ei 
tehta täiendavaid soodustusi). 
 

     Hääletati: poolt 34 , v 1 , e 4 
 

OTSUS: Kinnitada EML poolt esitatud litsentsireeglid järgmiste muudatustega: 1. noorte 
vanuseks on 18 a.; litsentsitasudest ei vabastata suurmeistreid ja rahvusvahelisi 
meistreid. 

 
 
9. Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks. 
    H.Olde: Audiitori kinnitamine jäi seoses vastuvõetud põhikirja muudatustega nõukogu 
pädevusse. 
 
 
10. Muud Küsimused. 
      Pärnumaa MK (K. Kivioja) informatsioon. 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja:    Hendrik Olde 
 
 
 
Protokollija:    Ants Prii 


