
EESTI BOKSERIÜHINGU üldkoosoleku protokoll
Aeg: 13.05.2009 a. kl. 18.00-18.30
Koht: Ekl-i büroo, Siili 21-100, Tallinn

Üldkoosolekul oli kohal 11 Eesti Bokseriühingu liiget, 13 liiget oli volitanud ennast esindama
koosolekul, seega kokku oli koosolekul kohal ja esindatud 24 liiget. EBÜ-l on 70 liiget, seega
all poole liikmeskonnast ja seega ei olnud üldkoosolek otsustusvõimeline.
Uus üldkoosolek otsustati kokku kutsuda 10.06.2009

EESTI BOKSERIÜHINGU üldkoosoleku protokoll
Aeg: 10.06.2009 a. kl. 18.00-20.00
Koht: Ekl-i büroo, Siili 21-100, Tallinn

Üldkoosolekul oli kohal 7 Eesti Bokseriühingu liiget. Kuna üldkoosoleku teistkordsel
kokkukutsumisel ei ole osalejate arv koosoleku otsustuspädevuse osas määrav, oli
üldkoosolek otsustusvõimeline.

Päevakord:
1. EBÜ uue põhikirja vastuvõtmine

2. 2008. a. majandusaasts aruanne ja revisjonikomisjoni arvamus

3. Tsempionitiitli kinnitamiseks vajaliku töökatse nõude muutmine

4. Muudatuste kinnitamine EBÜ juhatuse koosseisus

5. Kollegiaalne vastutus või individuaalne vastutus EBÜ juhatuses

6. Autokompensatsioonide määramine aastal 2009

Koosoleku rakendamine:
Otsustati valida koosoleku juhatajaks Margit Siigur, protokollijaks Mari Nõmmemaa,
häältelugejaks Pilvi Jõemägi.

Päevakorrapunkt nr. 1.

EBÜ uue põhikirja töötas välja töörühm koosseisus Valentina Pikkov, Katrin Hanko ja Margit
Viilma.
Margit Viilma tutvustas töörühma nimel põhikirja üldkoosolekule, mis oli ka varem kõigile
ühingu liikmetele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks EBÜ kodulehele välja pandud.

Otsustati: EBÜ uus põhikiri heaks kiita ja kinnitada. POOLT – 4, VASTU – 2,
ERAPOOLETU – 1



Päevakorrapunkt nr. 2.

Majandusaasta aruanne, mille koostas Kaily Karv oli saadetud eelnevalt liikmetele
tutvumiseks.
Revisjonikomisjoni arvamuse EBÜ 2008. aasta majandusaasta aruande kohta esitas Margit
Viilma:
Oleme revisjoni käigus tutvunud MTÜ Eesti Bokseriühing (edaspidi "ühing") 31.detsembril
2008. a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruandega, mis on
esitatud lehekülgedel 4 kuni 15. Vastavalt aruandele on ühingu aruandeperioodi tulem
negatiivne summas 33 183 krooni ja bilansimaht seisuga 31.12.2008. a. 21 798 krooni.
Revisjoni käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad
raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvulised näitajad ja selles avalikustatud
informatsioon. Revisjon hõlmab ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi
ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.
Revisjoni käigus ilmnes ebatäpsusi ja vajakajäämisi ühingu raamatupidamisarvestuse
korraldamisel, millest revisjonikomisjon on teavitanud ühingu juhatust ja mis on lähemalt
kirjeldatud revisjonikomisjoni poolt koostatud revisjoni aruandes.

Tegemata märkust kirjeldatud puuduste kohta, oleme arvamusel et ühingu 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides head raamatupidamistava ning kajastab
olulises osas õigesti ja õiglaselt ühingu finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 ning siis
lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Otsustati: POOLT – 4, VASTU – 1, ERAPOOLETU – 2

Päevakorrapunkt nr. 3.

Koolitustoimkonna liikmed tutvustasid kava Eesti välimikutshempioni tiitli kinnitamiseks
vajaliku töökatse nõude muutmise kohta.
Sõna võtsid Liis Narusk ja Erika Piirsalu:
Kuna 01.01.2008 alates kehtestati uued KK-1 eeskirjad, siis on vaja vastavalt sellele
korrigeerida ka tshemionitiitli kinnitamiseks vajalikku KK-1 tulemuse punktiarvu. Samuti ei
ole praeguse kehtiva eeskirja järgi võimalik kinnitada tshempionitiitlit näiteks KK-2
koolitustulemusega.
Ettepanek on muuta EST V CH tiitli kinnitamiseks vajalike töökatsete nõuet järgmiselt:

sõnakuulelikkus AVA II järk (SK AVA II) või
kuulekuskoolitus 1. aste hinne “ hea” (KK 1) või mõne kõrgema kuulekuskoolitusastme
tulemus
rahvusvaheline kaitsekatse 1. aste (IPO 1) või
Schutzhundprüfung 1 (SchH 1) või
põllujäljekatse 1. aste (PJK 1. aste).

Otsustati: POOLT – 6, VASTU – 0, ERAPOOLETU – 1



Päevakorrapunkt nr. 4.

Juhatuse liige Külli Martinson on kirjutanud sooviavalduse astuda isiklikel põhjustel tagasi
EBÜ juhatuse liikmeskonnast.

Otsustati: Rahuldada Külli Martinsoni avaldus ning kutsuda ta tagasi EBÜ juhatusest
POOLT – 7, VASTU- 0, ERAPOOLETU – 0

Erika Piirsalu on teinud juhatusele avalduse juhatuse liikmeks kandideerimiseks. Rohkem
kandidaate avaldusi esitanud ei ole.

Otsustati: Kinnitada Erika Piirsalu EBÜ juhatuse liikmeks. Ühtlasi kuulub Erika Piirsalu
jätkuvalt ka koolitustoimkonda.
POOLT – 7, VASTU – 0, ERAPOOLETU – 0

Päevakorrapunkt nr. 5.

Toimus arutelu juhatuse liikmete vastutuse teemal EBÜ asjaajamistes ja kolmandate
osapooltega suhtlemisel ning lepingute sõlmimisel. Liis Narusk avaldas arvamust, et EBÜ
juhatus peaks kõigi toimingute puhul jagama kollegiaalset vastutust. Enamus arvas siiski, et
see muudaks juhatuse asjaajamised liialt keerukaks, kuna seeläbi nõuaks iga vastuvõetav
otsus ning sõlmitav leping kõigi juhatuse liikmete allkirju, kuid nende kogumine pole alati
võimalik, kuna kõik juhatuse liikmed ei ela ühes piirkonnas.

Otsustati: Jääda endiselt iga juhatuse liikme individuaalse vastutuse juurde, kuid oluliste
toimingute puhul arutatakse asjad läbi juhatuse foorumis.
POOLT – 5, VASTU – 1, ERAPOOLETU – 1

Päevakorrapunkt nr. 6.

Toimus arutelu autokompensatsiooni maksmise korrast 2009. aastal.

Otsustati: Autokompensatsiooni makstakse 2009. aastal Juhatuse liikmele Margit Siigurile ja
näitusetoimkonna liikmele Pilvi Jõemägile.

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Margit Siigur Mari Nõmmemaa


