
Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 
 
Aeg: 12. juuni 2013 
Koht. Vene tn. 29 Tallinn  
 

Algas kell 16.30 
Lõppes kell 17.45 
 

Üldkoosoleku juhataja: Hendrik Olde 
Protokollija: Ants Prii 
 
Üldkoosolekul esindatud EML liikmed: 
1. Narva Maleklubi Kaissa; 
2. Male- ja spordiklubi Kasmar; 
3. Saaremaa Maleklubi; 
4. Rapla Maleklubi; 
5. Saku Maleklubi 
6. Sillamäe Spordiklubi „Kalev“;  
7. Spordiklubi Diagonaal;  
8. Järva Noorte Maleklubi; 
9. Tartu Spordiselts „Kalev“;  
10. Valga Maleklubi; 
11. Keila Maleklubi; 
12. Akadeemiline Maleselts; 
13. Põlva Male-kabeklubi; 
14. Valgamaa Maleklubi „Helme“; 
15. Spordiklubi Tahk; 
16. Spordiklubi Reval-Sport; 
17. Pärnu Maleklubi; 
18. Maardu Maleklubi; 
19. Pärnumaa Maleklubi; 
20. Kadrioru Maleklubi; 
21. Tõnu Truusi Malekoolkond; 
22. Spordiklubi Illi; 
23. Maleklubi Avesta; 
24. Spordiklubi Maletäht;  
25. Maleklubi Email Klubi; 
26. Rakvere Maleklubi; 
27. Vanad Olümpiaalad; 
28. Spordiklubi Valge Ratsu; 
29. Jana Airapetjani Maleklubi; 
30. Saue Male-kabeklubi;  
31. Maleklubi Lootus; 
32. Paul Kerese nimeline Nõmme Maleklubi; 
33. Paide Maleklubi; 
34. Maleklubi Chess Continent; 
 

Seega on esindatud 34 liikmesklubi 49-st, mistõttu on üldkoosolek otsustusvõimeline ka 
põhikirja muudatuste vastuvõtmiseks.  
 
Koosolekul osalesid külalistena: Toomas Valgmäe (Laagri male arendamise keskus-klubi) 
ning Margus Sööt (Viimsi Maleselts Apones). 
 

Koosolekul osalesid EML raamatupidaja Kelli Juhkental ja EML-i president Andrei 
Korobeinik. 
 
 



Päevakord: 
1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine; 
2. Koosoleku reglemendi kinnitamine; 
3. EML 2012.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; 
4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine; 
5. Eesti Maleliidu juhatuse liikmete arvu määramine; 
6. Eesti Maleliidu juhatuse liikme tagasiastumine; 
7. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine; 
8. 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 34, vastu - , erapooletuid -  
 
 
2. Koosoleku reglemendi kinnitamine 
    Ettekandja: H. Olde 
    Küsimusi ei olnud. 
 

    Hääletati:  poolt 34, v -, e - 
    OTSUS: kinnitada reglement esitatud kujul 
 
 
3. EML 2012.a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine 
    Ettekandja: H. Olde 
    Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud. 
 

    Hääletati:  poolt 34, v -, e - 
    OTSUS: kinnitada Eesti Maleliidu 2012.a tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne 
 
 
4. EML audiitori järeldusotsuse kinnitamine 
    Ettekandja: H. Olde 
    Küsimusi ei olnud 
 

    Hääletati: poolt 34, v - , e - 
    OTSUS: kinnitada EML audiitori järeldusotsus 2012.a. majandusaasta aruande kohta. 
 
 
5. Eesti Maleliidu juhatuse liikmete arvu määramine 

H. Olde teeb ettepaneku määrata juhatuse liikmete arvuks 3 senise 4 asemel, sest üks 
juhatuse liige soovib ennetähtaegselt tagasi astuda juhatuse liikme kohalt. 
 
Küsimus:  Paide Maleklubi esindajalt- Kas on kaalutud O.Sepa asemele valida uus 
juhatuse liige. 
Vastas H.Olde 

 

    Hääletati: poolt 34, v -, e- 
 
OTSUS: Määrata Eesti Maleliidu juhatuse liikmete arvuks kolm (3). 
 
 
6. Eesti Maleliidu juhatuse liikme tagasiastumine 
    H. Olde luges ette Olav Sepa avalduse juhatuse liikme kohalt tagasiastumise kohta. 
 

OTSUS: Üldkoosolek aktsepteeris Olav Sepa avalduse ning võttis selle teadmiseks. 



 
7. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine  
Ettekandja: Hendrik Olde (EML juhatuse liige) ja Andrei Korobeinik (EML president). 
 

Muudatusettepanekute kohta esitasid küsimusi: 
Paide Maleklubi esindaja – maine kahjustamise hindamine; 
Tartu SS Kalev esindaja – eetikakomisjoni kaasamise kohta maine kahjustamise juhtudel; 
Tõnu Truusi Malekoolkond esindaja – meedias avaldatavate valefaktide kohta; 
Saue Male-kabeklubi esindaja – üldkoosolekule esitatud muudatusettepanekute 
läbiarutamise kohta eelnevalt juhatuse poolt; 
 

Küsimustele vastas ja selgitusi andis H.Olde 
 
Eesti Maleliidu juhatuse poolt esitatud põhikirja muudatusettepanekule tegi täienduse 
Järva Noorte Maleklubi esindaja (EML-i põhikirja punktile 15), mida EML-i juhatus 
arvestas ning lisas selle täienduse üldkoosolekule esitatud põhikirja 
muudatusettepanekute hulka. 
 
H.Olde tegi ettepaneku hääletada kõik põhikirja muudatusettepanekud ühtse 
paketina. 
 
 Hääletati: poolt 34, v -, e- 
 
OTSUS: Hääletada EML juhatuse poolt üldkoosolekule esitatud muudatusettepanekud 
ühtse paketina. 
 
H.Olde tegi ettepaneku hääletada Eesti Maleliidu põhikirja muudatusettepanekute 
osas. 
 
Hääletati: poolt 32, v  1-, e- 1 
 
OTSUS: Kinnitada kõik esitatud muudatusettepanekud Eesti Maleliidu põhikirjas. 
Põhikirja muudetud punktide uus sõnastus: (muudatused allajoonitud ja kursiivis) 
 
11. Liidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud - mittetulundusühingutena tegutsevad 
klubid, seltsid ja ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad 
aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset 
liikmemaksu. 
Liidu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda liitu ainult oma klubi kaudu. Liitu saavad 
kuuluda ülalnimetatud juriidilised isikud juhul, kui neil on vähemalt kuus (6) liiget. 
 

Liidu liikmeks astuda sooviv juriidiline isik (mittetulundusühinguna tegutsevad klubid, 
seltsid ja ühendused) peavad enne liikmeks astumise avaldust olema tegutsenud 
vähemalt 12 kuud. 
 

Liidu liikmeks astuda sooviv juriidiline isik (mittetulundusühinguna tegutsev klubi, selts ja 
ühendus) peab täitma seadusi ning järgima oma tegevuses head juhtimis- ja 
raamatupidamistava.  
 

Hea juhtimistava järgimise hindamisel võtab liit aluseks järgmised, liidu liikmeks astuda 
sooviva juriidilise isiku juhtimisega seonduvad asjaolud: 
- aruandluse korrektne esitamine; 
- kohustuste õigeaegne täitmine nii riigi kui lepingupartnerite ees; 
- juhatuse liikmete kandmine äriregistrisse hiljemalt kolme kuu jooksul määramisest; 
- andmete korrektne kajastamine Eesti Spordiregistris; 
- muud asjaolud, mis kujundavad male mainet ühiskonnas. 
 

Kui liidu liikmeks astuda soovival juriidilisel isikul on täitmata kohustusi (tasumata 
võlgnevus, esitamata aruanded jms) riigi, kohaliku omavalitsuse, fondide või liidu ees, 



siis ei ole EML kohustatud liikmeks astumise avaldust läbi vaatama enne, kui kohustused 
on nõuetekohaselt täidetud.  
 

Kui liidu liikmeks astuda sooviva juriidilise isiku juhatuse liige on seotud klubiga või mõne 
muu juriidilise isikuga (on või on olnud juhatuse või muu juhtorgani liige), kellel on EML-i 
ees võlgnevused ja/või muud täitmata kohustused, siis ei ole EML kohustatud liikmeks 
astumise avaldust läbi vaatama enne, kui kohustused on nõuetekohaselt täidetud. 
 

Liidu toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa 
liidu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt liidu 
tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. 
 
12. Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 
90 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. 
Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse liikmetele ning 
toetajaliikmetele kinnitab liidu üldkoosolek. 
 

Ühekordne sisseastumismaks tuleb tasuda hiljemalt liikmeks astumise avalduse esitamise 
päevaks. 
 

Kui liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks 
vastuvõtmine otsustatakse liidu üldkoosolekul. 
 

Liidu juhatus võib mõjuvatel põhjustel anda klubi liikmeks vastuvõtmise otsustamise 
üldkoosoleku pädevusse. 
 
15. Liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida liidu põhikirja sätteid 
või on kahjustanud oluliselt liitu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt 
täitmata liidu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte 
või on jätnud tasumata kahe aasta liikmemaksu. 
Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle 
põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. 
Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku 
poolt. 
 
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. 
8) hoiduma mistahes avaldustest ja tegudest, mis kahjustavad male kui spordiala 

mainet, samuti liidu mainet; 
9) täitma seadusi ning järgima oma tegevuses head juhtimis- ja 

raamatupidamistava.  
Hea juhtimistava järgimise hindamisel võtab liit aluseks järgmised, liidu liikme juhtimisega 
seonduvad asjaolud: 
- aruandluse korrektne esitamine; 
- kohustuste õigeaegne täitmine nii riigi kui lepingupartnerite ees; 
- juhatuse liikmete kandmine äriregistrisse hiljemalt kolme kuu jooksul määramisest; 
- andmete korrektne kajastamine Eesti Spordiregistris; 
- muud asjaolud, mis kujundavad male mainet ühiskonnas. 
 

Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada liidu üldkoosolek ja liidu juhatus, omades 
selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku. 



8. Muud küsimused. 
A.Korobeinik andis ülevaate 2012.a sügisel käivitunud projektist „Male koolis“, milles 
osales umbes 600 last 12-st koolist. Programm laieneb käesolevast sügisest veelgi. 
Samuti esitas A.Korobeinik lühikese ülevaate 2013.a septembris-oktoobris Tallinnas 
toimuvast FIDE kongressist. 
 

Saku Maleklubi esindaja tutvustas male toetamisest KOV tasandil; 
 

P.Kerese nimelise Nõmme MK esindaja avaldas nördimust ja muret, miks osade turniiride 
tulemused reitingute arvestusse ei lähe. Selgitas H.Olde. 
 

SK Reval-Sport esindaja tunnustas EML praeguse juhtkonna tööd ja tegi ettepaneku 
mitte halvustada teineteist tagaselja solvavaid avaldusi tehes, vaid tuleks soovi korral 
osaleda üldkoosolekul ning arutada siin omavahel kõiki küsimusi. 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja:    /digitaalselt allkirjastatud/  Hendrik Olde 
 
 
 
 
Protokollija:    /digitaalselt allkirjastatud/  Ants Prii 


