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Osalejad:
Juhatuse liikmed:
Valentina Pikkov
Margit Siigur
Žanna Karatšova
Ott Ojamaa
Marili Ollissaart esindas volikirja alusel Margit Siigur.

Ettepanek koosoleku juhatamiseks tehti Margit Siigurile kui eelmise juhatuse liikmele. Margit
Siigur nõustus koosolekut juhatama. Koosoleku protokollijaks paluti Katrin Hanko.

Päevakord:
1. EBÜ juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine.
2. Edasise tegevuse kavandamine – jooksvad ülesanded ja prioriteetsemad tegevussuunad.

1. Koosoleku juhataja palus juhatuse liikmetel teha ettepanekuid EBÜ juhatuse esimehe ja
aseesimehe kandidaatide osas. Ettepanekud olid järgmised:
a) Valentina Pikkovilt – valida juhatuse esimeheks Margit Siigur ja aseesimeheks Ott Ojamaa;
b) Margit Siigurilt – valida juhatuse esimeheks Valentina Pikkov ja aseesimeheks Ott Ojamaa;
c) Žanna Karatšova – valida juhatuse esimeheks Valentina Pikkov ja aseesimeheks Margit Siigur.

Kõik esitatud kandidaadid nõustusid kandideerima. Asuti hääletama. Hääled ettepanekute vahel
jagunesid järgmiselt:
a) poolt – 2 häält, vastu – 3 häält;
b) poolt – 4 häält, vastu – 1 hääl;
c) poolt – 2 häält, vastu – 3 häält.
Seega osutusid valituks: EBÜ juhatuse esimeheks Valentina Pikkov, aseesimeheks Ott Ojamaa.

2. Esmajärjekorras on vaja lahendada järgmised organisatoorsed küsimused: muudatuste tegemine
mittetulundusühingute registris – juhatuse liikmete ja põhikirja osas. Ühingu
raamatupidamisdokumentide ülevõtmine. Läbirääkimiste alustamine raamatupidaja leidmiseks
ühingule. Leiti, et esimeste toimingute hulgas tuleb välja töötada juhatuse kodukord.

Arutati järgmisi jooksvaid küsimusi: “Aasta Bokser 2004” komisjoni moodustamine – teha
ettepanek komisjoni töös osalemiseks Valeri Ratšihhinile ja Klarissa Orgusaarele (tehti ülesandeks
Margit Siigurile). Juhatuse poolt osaleb komisjoni töös Žanna Karatšova. Autasustamise
ettevalmistamine. Bokseri erinäituse ettevalmistamine ja kataloogi koostamine. Kataloogi osas tehti
Ott Ojamaale ülesandeks pidada läbirääkimisi näituse andmebaasi töötlusprogrammi kasutamise ja
kataloogi kujundamise osas.

Arutati ühingu kodulehe uuesti käivitamist – Ott Ojamaale tehti ülesandeks alustada läbirääkimisi
kujunduse, serveriruumi jmt. kodulehe teostuse ja funktsioneerimisega seotud küsimustes. Sisuline
poolt otsustati arutada edasise töö käigus, kaasates diskussiooni ühingu liikmed. Samuti leiti, et
elustamist vajab ajakirja väljaandmine. Üheks eesmärgiks seati sidemete sisseseadmise teiste riikide
ja rahvusvaheliste bokseripidajate organisatsioonidega.
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