
Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 

 
Aeg: 14. aprill 2011 
Koht. Vene tn. 29 Tallinn  
 
Algus kell 15.10 
 
 
Üldkoosoleku juhataja: Hendrik Olde 
Protokollija: Ants Prii 
 
Üldkoosolekul esindatud EML liikmed: 
1. Narva Maleklubi KAISSA; 
2. Male-ja Spordiklubi Kasmar;  
3. Saaremaa Maleklubi; 
4. SK Rapla Maleklubi; 
5. Saku Maleklubi; 
6. Sillamäe Spordiklubi Kalev; 
7. Järva Noorte Maleklubi; 
8. Tartu Spordiselts „Kalev“; 
9. Valga Maleklubi; 
10. Võru Maleklubi; 
11. Akadeemiline Maleselts;  
12. Põlva Male-Kabeklubi;  
13. Valgamaa maleklubi „Helme“; 
14. Spordiklubi Tahk; 
15. Spordiklubi Reval-Sport; 
16. Pärnu Maleklubi; 
17. Maardu Maleklubi; 
18. SK Pärnumaa Maleklubi;  
19. Kadrioru Maleklubi; 
20. MTÜ „Vabaettur“; 
21. Tõnu Truusi Malekoolkond; 
22. Spordiklubi Illi; 
23. Spordiklubi Maletäht; 
24. Maleakadeemia Tigran Petrosjani selts; 
25. Maleklubi Email Klubi;  
26. Spordiklubi Vanad Olümpiaalad; 
27. Lasnamäe Noorte Maleklubi; 
28. SK Valge Ratsu; 
29. Haapsalu Maleklubi; 
30. Avatud Spordi- ja Kultuuriselts; 
31. Jana Airapetjani Noorte MK; 
32. Saue Male-Kabeklubi; 
33. Maleklubi Lootus, 
 
Seega on esindatud 33 liikmesklubi 44-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 2010.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine  
4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine  
5. 2011….2012.aasta EML-i liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude 
kinnitamine 

6. EML põhikirja muutmine  
Ettepanek muuta EML põhikirja p.22 lg.5 ja sõnastada see selliselt: 

Kui liidu liikmesklubi (-selts, -ühendus) ei saa olla esindatud üldkoosolekus, võib ta lihtkirjaliku 

volikirjaga anda õiguse hääletada enda eest oma klubi (seltsi, ühenduse) mõnele liikmele või 

mõnele teisele üldkoosolekus esindatud liidu liikmesklubile. Esindajate volikirjad või nende 

ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile. 

 
Ettepanek muuta EML põhikirja p.27 lg.2 esimest lauset ja sõnastada see selliselt: 

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 3. 

 
7. EML juhatuse liikmete arvu määramine  
8. EML presidendi ja juhatuse liikmete valimine  
9. Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks 
10. Muud küsimused 

 
 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine 
 
M.Siil: juhatuse poolt on ettepanek valida koosoleku juhatajaks Hendrik Olde, 
protokollijaks Ants Prii. Kas on teisi ettepanekuid? Ei näi olevat. 
 
M.Siil: Kes on selle poolt, et valida koosoleku juhatajaks Hendrik Olde?  
33 poolt, vastu 0, erapooletuid 0.  
Otsus: Seega on H.Olde valitud koosoleku juhatajaks. 
 
M.Siil: Kes on selle poolt, et valida koosoleku protokollijaks Ants Prii?  
33 poolt, vastu või erapooletuid ei ole.  
Otsus: Seega on A.Prii valitud koosoleku protokollijaks. 

 
Palun H.Olde-l ja A.Prii-l asuda oma ülesandeid täitma. 
 
2. Koosoleku reglemendi kinnitamine 
H.Olde: Ettepanek on lõpetada koosolek kell 17 ja teha ilma vaheajata. 
Ettekanneteks anda aega 15 min ja sõnavõttudeks 2 min. Iga klubi saab igas 
küsimuses sõna võtta ühe korra. 
 
Küsimusi ei ole. 
 
H.Olde tutvustab päevakorda. 
 
H.Olde: Kas on päevakorra kohta küsimusi? 
 
H.Olde: Hääletamisest. See on avalik. Salajast hääletamist rakendatakse kui keegi 
seda nõuab.  



 

H.Olde: Ettepanek on valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Eiki Lehemets ja 
Toomas Mihkelev. Kas on teisi ettepanekuid? Ei näi olevat. Kes on selle poolt, et 
valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks E.Lehemets ja T.Mihkelev? Palun hääletada. 
 
Hääletamise tulemused: 
Eiki Lehemetsa poolt 33, vastu 0 ja erapooletuid 1, 
Toomas Mihkelevi poolt 33, vastu 0 ja erapooletuid 1. 
 
Otsus: Valida Eiki Lehemets ja Toomas Mihkelev häältelugemiskomisjoni liikmeteks. 
 
H.Olde: kes on päevakorra ja reglemendi kinnitamise poolt? 
33 poolt, vastu 0 ja erapooletuid 0. 
 
Otsus: Päevakord ja reglement on kinnitatud. 
 
 
3. Eesti Maleliidu 2010.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande 
kinnitamine  

 
A.Prii: 3. päevakorrapunkt, sõna saab H. Olde. 
 
H. Olde: annab ülevaate EML majandusaasta aruandest. 
 

• 2010.a. kasum oli ligi 700 000 krooni. 
• bilansis on üleval maksmata töötasud ja kaks laenu. H.Olde selgitas laenude 
olemust. 

• suuremaid tasumata arveid ülal ei ole 
• 2010.a. noortespordi toetused on klubidele üle kantud 

 
Malenoored on viimaste aastate tiitlivõistlustelt saanud 8 medalit, kuid rahastamine 
pole suurenenud. 
Noortespordi toetus 2011.aastal on  võrdne 2010.a. summaga. 
 
Küsimusi esitasid:  Saue Male-Kabeklubi 
   Vanad olümpiaalad (maksude tasumisest) 

MTÜ Vabaettur ( hinnangust maleolümpiale ja maleaasta  
piduliku lõpetamise kohta) 
Võru Maleklubi (tulu ettevõtlusest) 

    MTÜ Vabaettur (litsentsitasudest) 
Võru Maleklubi (sisseastumismaksudest) 

 
Vastasid: M. Siil, H.Olde ja K.Juhkental 
 
Sõnavõtusoove ei ole. 
 
H.Olde: Panen hääletusele kinnitada tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne nii, 
nagu esitatud. 
 
Hääletuse tulemused: poolt 31, vastu 1 ja erapooletuid 1. 
 



OTSUS: Kinnitada Eesti Maleliidu 2010. a tegevusaruanne ja raamatupidamise 

aastaaruanne. 
 
 
4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine 
 
H. Olde: teen ettepaneku antud päevakorrapunkt edasi lükata järgmisele 
üldkoosolekule, sest EML presidendil pole õnnestunud tehniliste probleemide tõttu 
majandusaasta aruannet digitaalselt allkirjastada, mistõttu ei saa ka audiitor oma 
järeldusotsust allkirjastada.   
 
Küsimused: Võru MK (revisjonikomisjoni kohta). 
 
Vastas H. Olde 
 
Otsus: Lükata EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine järgmisele üldkoosolekule. 

 
Otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 
 
5. 2011….2012.aasta EML-i liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude 

kinnitamine 
 
H.Olde tegi ettepaneku kehtestada sisseastumismaksuks 40 EUR-i ja iga-aastaseks 
liikmemaksuks 20 EUR-i. 
2011. a litsentsitasud täiskasvanule 12,8 EUR-i ning seeniorile ja noorele 6,4 EUR-i 
2012. a. vastavalt 15 EUR-i ja 7,5 EUR-i 
 
Järva NMK tegi ettepaneku litsentsitasude kohta. 
Võru MK täiendas antud ettepanekut. 
 
Hääletuse tulemused: poolt 33, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
OTSUS: Kinnitada aastateks 2011…2012 Eesti Maleliidu sisseastumismaksuks 40 eurot 

ja liikmemaksuks 20 eurot.  
Kinnitada 2011.aasta Eesti Maleliidu litsentsitasuks täiskasvanutele 12.80 eurot ning 
kuni 15-aastastele noortele ja vähemalt 60-aastastele seenioridele (sünniaasta 

alusel) 6.40 eurot, 2012.aastal on litsentsitasud vastavalt 15 eurot ja 7.50 eurot (ühe 
võistluse vastav litsents 50% eelnimetatud summadest). 

 
 
6. EML põhikirja muutmine 

 
H.Olde: Annan sõna Marko Siilile. 
 
M. Siil: Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku muuta EML põhikirja järgmiselt: 
 
I MUUDATUSETTEPANEK 
2010.a. augustis toimunud üldkoosolekul tõusetus teravalt küsimus, kes saab 
üldkoosolekul esindada EML liiget, kui viimane ise ei saa osaleda. Vältimaks tulevikus 
nimetatud probleeme, on ettepanek muuta põhikirja alljärgnevalt:  



 
Senine sõnastus: 

22. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole liidu liikmetest.  

Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu 
võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. 
Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus esindatud liikmete 
arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus on esindatud vähemalt kaks liiget. 

Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole 
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus on 
esindatud kõik liidu liikmed. 

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel 
teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, 
võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus on esindatud liidu kõik liikmed. 

Kui liidu liikmesklubi (-selts, -ühendus) ei saa olla esindatud üldkoosolekus, võib ta lihtkirjaliku 
volikirjaga anda õiguse hääletada enda eest mõnele teisele üldkoosolekus esindatud liidu 
liikmesklubile. 

Kõigil liidu liikmetel on hääletamisel üks hääl. 

 

Uus sõnastus: 

22. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole liidu liikmetest.  

Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu 
võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. 
Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus esindatud liikmete 
arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus on esindatud vähemalt kaks liiget. 

Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole 
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus on 
esindatud kõik liidu liikmed. 

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel 
teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, 
võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus on esindatud liidu kõik liikmed. 

Kui liidu liikmesklubi (-selts, -ühendus) ei saa olla esindatud üldkoosolekus, võib ta lihtkirjaliku 
volikirjaga anda õiguse hääletada enda eest oma klubi (seltsi, ühenduse) mõnele liikmele 

või mõnele teisele üldkoosolekus esindatud liidu liikmesklubile. Esindajate volikirjad või nende 
ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile. 

Kõigil liidu liikmetel on hääletamisel üks hääl. 

 

 
II MUUDATUSETTEPANEK 
EML juhatus teeb ettepaneku viia Eesti Maleliidu põhikirja alljärgnev muudatus 
(seoses juhatuse liikmete arvu võimaliku muutmisega seniselt minimaalselt 5-liikmelt 
väiksemale arvule (3) – lõpliku liikmete arvu igal konkreetsel juhul, kui juhatuse liikmete 
valimised toimuvad, otsustab vastavalt põhikirja p.20 alapunktile 6 EML üldkoosolek):  

 



Senine sõnastus: 

27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse 
esimehe koht on palgaline.  

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 5. Juhatuse koosolekutest kutsutakse vajadusel osa võtma 
mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat 
arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt. 

Juhatuse liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide 
esimehed. 

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. 

 

Uus sõnastus: 

27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse 
esimehe koht on palgaline.  

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 liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide 
esimehed. 

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. 

 

H.Olde: Kas on küsimusi põhikirja muudatusettepanekute osas? 
 

Võru MK esindaja teeb ettepaneku määrata juhatuse liikmete minimaalseks arvuks 1. 

M.Siil selgitab, et nii suure liikmeskonnaga MTÜ puhul võiks juhatuse liikmeid siiski 
rohkem kui üks olla.  

 
Järva NMK küsimus (klubi erinevate juhatuse liikmete poolt antud volituste kohta). 
M.Siil vastab. 



H.Olde: Kas on muudatusettepanekute kohta veel küsimusi. Küsimusi ei ole.  
 
H.Olde: Panen hääletusele I muudatusettepaneku. 
 
Poolt 33, vastu 0, erapooletuid 0. Sellega on esimene muudatusettepanek vastu 
võetud. 
 
H.Olde: Panen hääletusele II muudatusettepaneku kaks erinevat redaktsiooni. 
 
Kes on selle poolt, et juhatuse liikmete minimaalseks arvuks oleks 3? 
Poolt 31, vastu 1, erapooletuid 1. 
 
Kes on selle poolt, et juhatuse liikmete minimaalseks arvuks oleks 1? 
Poolt 2, vastu 28, erapooletuid 3. 
 
Seega on teine muudatusettepanek vastu võetud, juhatuse liikmete minimaalseks 
arvuks on kinnitatud 3 liiget. 
 
 
OTSUSED: Kinnitada EML põhikirja muudatused alljärgnevas sõnastuses: 
 
Senine sõnastus: 

22. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole liidu liikmetest.  

Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu 
võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. 
Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus esindatud liikmete 
arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus on esindatud vähemalt kaks liiget. 

Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole 
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus on 
esindatud kõik liidu liikmed. 

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel 
teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, 
võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus on esindatud liidu kõik liikmed. 

Kui liidu liikmesklubi (-selts, -ühendus) ei saa olla esindatud üldkoosolekus, võib ta lihtkirjaliku 
volikirjaga anda õiguse hääletada enda eest mõnele teisele üldkoosolekus esindatud liidu 
liikmesklubile. 

Kõigil liidu liikmetel on hääletamisel üks hääl. 

 

Uus sõnastus: 

22. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole liidu liikmetest.  

Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu 
võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. 
Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus esindatud liikmete 
arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus on esindatud vähemalt kaks liiget. 



Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole 
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus on 
esindatud kõik liidu liikmed. 

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel 
teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, 
võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus on esindatud liidu kõik liikmed. 

Kui liidu liikmesklubi (-selts, -ühendus) ei saa olla esindatud üldkoosolekus, võib ta lihtkirjaliku 
volikirjaga anda õiguse hääletada enda eest oma klubi (seltsi, ühenduse) mõnele liikmele 

või mõnele teisele üldkoosolekus esindatud liidu liikmesklubile. Esindajate volikirjad või nende 
ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile. 

Kõigil liidu liikmetel on hääletamisel üks hääl. 

 
Senine sõnastus: 

27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse 
esimehe koht on palgaline.  

Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 5. Juhatuse koosolekutest kutsutakse vajadusel osa võtma 
mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid. Juhatuse liikmete volitused kehtivad neli (4) aastat 
arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt. 

Juhatuse liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide 
esimehed. 

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. 

 

Uus sõnastus: 

27. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse 
esimehe koht on palgaline.  

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 liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide 
esimehed. 

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. 

 
 
7. EML juhatuse liikmete arvu kinnitamine 

H. Olde: Teen ettepaneku valida juhatus 5-liikmelisena. 
 

Võru MK teeb ettepaneku, et juhatuse liikme kandidaadid tutvustaksid ennast. 
 
Pannakse hääletusele ettepanek valida juhatus 5 liikmeline:  poolt 31, vastu 0, 
erapooletuid 2. 
 
OTSUS: valida EML juhatus 5-liikmelisena. 

 
Seoses telefonikõnega H. Oldele tehakse 5 minutiline paus. 
 
Jätkatakse kell 16.07 
 
 
8. EML presidendi ja juhatuse liikmete valimine 

 
H. Olde esitab EML juhatuse kandidaatideks: Erik Haavamäe, Ervin Liebert’i, Hendrik 
Olde, Ants Prii ja Marko Siil’i. 
 
Teisi ettepanekuid ei tehtud. 
 
Järgnes kandidaatide tutvustus. 
 
Küsimused:   
MTÜ Vabaettur  valimisprogramm, valimislubadused)   Vastas H. Olde 
 
Võru MK (liikmete hulgast väljaarvatud klubid)   Vastas H. Olde 
 
Oma nägemused esitasid E. Haavamäe, E. Liebert, A. Prii ja M. Siil.  
 
Võru MK ( klubide liikmemaksude tasumise kohta)  Vastas H. Olde 
 
Võru MK (maksedokumentide kohta)     Vastas K. Juhkental 
 
MK Vabaettur (Euroopa võiskondlikud MV)   Vastas H. Olde 
 
Küsimusi rohkem ei ole. Sõnavõtusoove ei ole. 
 
Uue juhatuse liikmekandidaadid hääletatakse ükshaaval läbi. 
 
Erik Haavamäe poolt 31; vastu 1; erapooletuid 1 
Ervin Liebert  poolt 32; vastu 0; erapooletuid 1 
Hendrik Olde  poolt 30; vastu 2; erapooletuid 1 
Ants Prii  poolt 31; vastu 0; erapooletuid 1 
Marko Siil  poolt 28; vastu 2; erapooletuid 0 
 



 
OTSUS: Kinnitada EML juhatuse liikmeteks Erik Haavamäe, Ervin Liebert, Hendrik Olde, 
Ants Prii ja Marko Siil. 

 
 
EML presidendi valimine 
 
Selgitusi jagas H. Olde (hetkel pole ühtegi kandidaati leida õnnestunud /C.Kass 
loobus/, mistõttu saame presidendi ehk valida mõnel järgmisel üldkoosolekul. 
 
Küsimused:  Võru MK (presidendi valimise toimumise kohta) 
 
Võru MK teeb ettepaneku valida presidendiks E. Haavamäe. E. Haavamäe loobub. 
 
H. Olde selgitused uue EML presidendi valimise võimaliku aja kohta - eesmärgiks on 
leida EML’le president hiljemalt käesoleva aasta sügiseks. 
 
Hääletamist antud päevakorrapunkti osas ei nõutud. 
 
 
9. Audiitori kinnitamine 2011. aasta majandusaasta aruande kontrollimiseks 

 
H.Olde: ettepanek on see küsimus edasi lükata järgmisele üldkoosolekule, kui meil on 
olemas ka 2010.a. järeldusotsus. 
 
Hääletuse tulemused: poolt 33, vastu 0 ja erapooletuid 0. 
 
Otsus: audiitori kinnitamine 2011.aastaks lükata edasi järgmisele üldkoosolekule. 
 
 
10. Muud küsimused 

 
Selle päevakorrapunkti juures sõnavõtusoove polnud.  
 
 
Koosoleku juhataja luges koosoleku lõppenuks. 
 
 
Koosolek lõppes kell  17.25 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja:  /digitaalselt allkirjastatud/   H.Olde 
 
 
 
Koosoleku protokollija: /digitaalselt allkirjastatud/   A.Prii 
 


