
Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll 29.06.2021. 

29. juunil 2021.a. algusega kell 18:00 Paul Kerese malemajas (Vene tn 29, Tallinn). 

 

Vastavalt Eesti Maleliidu põhikirjale juhatas koosolekut alaliidu president Ken Koort, protokollis 

teiste soovijate puudumisel alaliidu juhatuse esimees Margus Sööt. 

Koosolekul on esindatud Eesti Maleliidu 36 liikmsklubi 53st, seega üldkoosolek on pädev vastu 

võtma otsuseid. Koosoleku registreerimisnimekirjaga on võimalik tutvuda Eesti Maleliidu 

juhatuses. 

Eelnevalt oli koos üldkoosoleku kokku kutsumise teatega saadetud liikmesklubidele laiali ja 

avaldatud alaliidu koduleheküljel Eesti Maleliidu 2020. a. majandusaasta aruanne ja 

üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine; 

2. 2022. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine (juhatuse poolt 

ettepanek samad tasumäärad nagu 2021.a.); 

3. Lühiülevaade 2021.a. võistluskalendrist muutunud epidemioloogilises olukorras. 

Koosoleku käik: 

Koosoleku alguses Hendrik Olde luges ette avalduse seonduvalt Male-ja Spordiklubi Kasmar 

väljaarvamisega alaliidu liikmeskonnast, mille palus lisada ka üldkoosoleku protokollile (Lisa 1). 

Margus Sööt selgitas, et klubi arvati Eesti Maleliidu liikmeskonnast välja põhikirja p. 15 alusel, 

kuna klubi oli jätnud tasumata kahe aasta liikmemaksu vaatamata korduvatele meeldetuletustele. 

Male-ja Spordiklubi Kasmar teavitati vastavast juhatuse otsusest tähitud kirjaga. 

1. 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine 

Eesti Maleliidu president Ken Koort rääkis 2020. aasta jooksul tehtust, tutvustas tegevusaruannet 

ja majandusaasta aruannet. Alaliidu juhatuse poolt selgitasid aastaaruannet juhatuse liikmed 

Margus Sööt ja Andres Karba. 

Hendrik Olde luges ette Tallinna Maleklubi seisukoha, avaldades Tallinna Maleklubi nimel 

vastuseisu majandusaasta aruande kinnitamisele, mille palus lisada ka üldkoosoleku protokollile 

(Lisa 2). 

Ken Koort tegi ettepaneku kinnitada Eesti Maleliidu 2020.a. majandusaasta aruanne. 

Toimus hääletamine: Eesti Maleliidu 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamise poolt oli 30 

klubi, vastu 1 klubi, 4 erapooletut (lisaks 1 klubi ei võtnud hääletamisest osa). 

2. 2022. aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu ja litsentsitasude kinnitamine (juhatuse 

poolt ettepanek samad tasumäärad nagu 2021.a.) 

Eesti Maleliidu juhatuse ettepanek jätta kõik tasumäärad samaks kui 2021. aastal: alaliidu 

liikmemaks 50 eurot klubi kohta, sisseastumismaks 150 eurot klubi kohta, maletajatele 



litsentsitasud analoogselt varasemale 20 eurot aastalitsents ning alla 18-aastastele ja üle 65-

aastastele 10 eurot aastalitsents. Varasemalt eksisteerinud ühekordse litsentsi alusel võistlustel 

osalemist edaspidi ei ole. 

Toimus hääletamine: 36 klubi poolt (kõik poolt) kinnitada 2022. aasta liikmemaks, 

sisseastumismaks ja litsentsitasud analoogselt nagu need olid 2021.a. (kinnitada juhatuse 

ettepanek). 

3. Lühiülevaade 2021.a. võistluskalendrist muutunud epidemioloogilises olukorras 

Eesti Maleliidu juhatuse esimees Margus Sööt rääkis, et kui 2020. aastal said vaatamata 

koroonaviiruse ulatuslikust levikust tingituna kevadistele spordiürituste korraldamisele seatud 

piirangutele lõpuks toimuda peaaegu kõik planeeritud Eesti meistrivõistlused ja ka muud 

olulisemad võistlused, siis analoogses olukorras ollakse ka 2021. aastal, kuna piirangud 

korraldusele kehtisid aasta algusest kuni juunikuuni. Seepärast võistluskalender on maleliidu 

koduleheküljel täienemas jooksvalt ja on tulemas väga intensiivne võistluste järgi mängimise 

periood suvel ja sügisel, mil võib ühele ja samale nädalalõpule sattuda mitmeid maleüritusi 

samaaegselt. 

Arutleti Eesti Maleliidu 2021. aasta kalenderplaaniga seonduvat, mis puudutab eelkõige teisel 

poolaastal toimuvaid võistlusi. Aasta esimesel poolaastal toimusid malevõistlused peaasjalikult 

online kanalites. 

 

Eesti Maleliidu üldkoosoleku algus kell 18:00, lõpp kell 19:40. 

  



Lisa 1. Hendrik Olde avaldus seonduvalt Male-ja Spordiklubi Kasmar väljaarvamisega alaliidu 

liikmeskonnast liikmemaksuvõlgnevuste tõttu. Avaldus paluti lisada üldkoosoleku protokollile. 

 

  



Lisa 2. Hendrik Olde edastatud seisukoht Tallinna Maleklubi nimel. Seisukoht paluti lisada 

üldkoosoleku protokollile. 

 


