EPK täitevkomitee Skype koosolek

Protokoll nr 4

27.03.2020

Algus: 10:00
Lõpp: 10:50

Osalesid: Monika Haukanõmm, Alar Õige, Rein Loik, Are Eller, Toomas Kasemaa, Toomas Sepp (kuni
10:30), Kersti Aasmets.
Puudus: Kirsti Pedak
Lisaks: Signe Falkenberg, Keit Jaanimägi, Kaia Kollo, Mihkel Joosing, Gertrud Alatare.
Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm
Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

Päevakord:
1. EPK 2020 eelarve kinnitamine
2. Kandidaatide valimine EOK ja IPC organitesse
3. Muud võimalikud erakorralised küsimused

M. Haukanõmm avab koosoleku ning palub täitevkomiteel hääletada etteantud päevakorra osas.
Täitevkomitee hääletab.

Otsus: päevakord vastu võetud ühehäälselt.

PUNKT 1
EPK 2020 eelarve kinnitamine
M. Haukanõmm: kuna eelmisel TK koosolekul jäi 2020. aasta eelarve ning tegevuskava kinnitamata,
siis ei saa me selle otsuseta edasi liikuda. Mõistame, et olukord on täna keeruline, sest üritusi jäetakse
ära ning lükatakse edasi pidevalt ning täna ei ole täit ülevaadet, milliseks meie tegevuskava kujuneb,
kuid eelarve ning tegevuskavata me siiski tegutseda ei saa. Selge on, et muudatusi tuleb veel palju.
S. Falkenberg: lisaksin veel, et muudatuste aluseks saab olla ainult kinnitatud eelarve.
R. Loik: kas võimalik on, et ei jagaks kohe kõike raha ära, vaid tekitaks reservi?
S. Falkenberg: loomulikult. See number, mis on neil eelarves, ei ole lõplik. Seda on meie liikmetele juba
selgitatud.

A. Õige: nõustun. Vähendada eelarvet 10% juba praegu oleks hea indikatsioon meie alaliitudele.
T. Sepp: minu ettepanek on, et kinnitame praegu esialgse eelarve, aga anname regulatsioonid
sekretariaadile finantseerimise pidurdamiseks vastavalt vajadusele.
A. Eller: parem oleks, kui lisaksime otsusesse sõna „esialgse“.
Ettepanek: kinnitada EPK 2020. aasta esialgne eelarve ning tegevuskava vastavalt ettepanekule.
Toimub hääletus.
Otsus: EPK 2020. aasta esialgne eelarve ning tegevuskava kinnitatud ühehäälselt.

PUNKT 2
Kandidaatide valimine EOK ja IPC organitesse
-

EOK esindajate kogu liikme kandidaadi esitamine

Ettepanek: EOK esindajate kogu liikme kandidaadiks esitada kas EPK peasekretär Signe Falkenberg või
EPK asepresident Rein Loik.
M. Haukanõmm: kõigepealt küsiksin, Rein, kas sa oleksid selleks valmis?
R. Loik: kindlasti, aga mina teeksin ettepaneku, et kandidaadiks võiks olla siiski Signe, sest tema on
asjadega kindlasti rohkem kursis.
Ettepanek: esitada EPK poolt EOK esindajate kogu liikme kandidaadiks Signe Falkenberg.
Täitevkomitee arutleb. Toimub hääletus.

Otsus: EPK kandidaadiks EOK esindajate kogusse ühehäälselt kinnitatud Signe Falkenberg.

-

EOK sportlaskomisjoni liikme kandidaadi esitamine

Hetkel ei ole veel täpselt teada, millal need valimised toimuvad, kuid meie poolt peaks kindlasti
kandidaat esitatud olema. Sekretariaat arutas ning leidis, et EPK kandidaat võiks olla Matz Topkin, kes
on selle ülesande vastu võtmisega ka nõus.
Toimub arutelu, mille järel täitevkomitee hääletab.
Otsus: ühehäälselt kinnitada EPK kandidaadiks järgmistel EOK sportlaskomisjoni valimistel Matz
Topkin.
-

IPC sportlaskomisjoni liikme kandidaadi esitamine

IPC on oma sportlaskomisjoni valimised juba välja kuulutanud. Kandidaatide esitamine on avatud
kuni 20. maini. Kuna hiljuti sai selgeks, et Tokyo mängud lükatakse edasi järgmisesse aastasse, siis
sama juhtub ka sportlaskomisjoni valimistega, mis on alati olnud seotud paraolümpiamängudega.
Komisjoni valitakse 6 suvealade esindajat ning 3 talialade esindajat, mis tähendab, et konkurents
komisjoni pääsemiseks saab olema väga tihe. Sekretariaadi soov oli avada diskussioon, kas EPK võiks

samuti oma kandidaadi esitada. Samuti oleks ettepanek, et komisjoni liikme kandidaadiks võiks olla
TK poolt kinnitatud kandidaat EOK sportlaskomisjoni, seda juhul, kui ta vastab IPC poolt kehtestatud
nõuetele. Õnneks Matz Topkin ka vastab nendele nõuetele ning ta on andnud oma nõusoleku
kandideerimiseks, kui EPK TK peaks tema kandidatuuri üles seadma.
Toimub arutelu ning TK hääletab.

Otsus: EPK kandidaadiks IPC sportlaskomisjoni valimistel kinnitada ühehäälselt Matz Topkin.

PUNKT 3
Muud võimalikud erakorralised küsimused
-

POM kandidaatide treeningvõimalused eriolukorras

M. Joosing annab ülevaate meie POM kandidaatide treeningvõimalustest seoses riigis kehtestatud
eriolukorraga.
-

Ülevaade edasi lükatud ning ära jäetud võistlustest ning treeninglaagritest

S. Falkenberg teeb lühikese kokkuvõtte üritustest, mis on eriolukorrast tulenevalt kas ära jäetud või
edasi lükatud.
-

Tokyo POM edasi lükkumisest

M. Joosing räägib Tokyo POM edasi lükkumisega seotud informatsioonist, mis tänaseks laekunud on
ning annab ülevaate edasistest sammudest.
M. Haukanõmm: Signe, kas on uut infot ministeeriumist?
S. Falkenberg: oleme ministeeriumiga jooksvalt ühenduses. Täna veel mingitest konkreetsetest
sammudest rääkida ei saa.
M. Haukanõmm: võiksime rääkida järgmise TK koosoleku ajast.
S. Falkenberg: vajadus koosolekuks võib tekkida umbes aprilli esimeses pooles, kui saab valmis
raamatupidamise aastaaruanne. Sellest anname teile e-kirja teel teada.

Otsus: info võtta teadmiseks.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Monika Haukanõmm

Keit Jaanimägi

