Eesti Korvpalliliidu üldkogu koosoleku protokoll
MTÜ Eesti Korvpalliliit (edaspidi EKL): registrikood 80007140
Juriidiline aadress: Paldiski mnt 104B, 13522 Tallinn
EKL üldkogu koosoleku aeg: 17.12.2020 algus kell 11:00 ja lõpp kell 13:00
EKL üldkogu toimumise koht: Hilton Tallinn Park, Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147, Tallinn
EKL üldkogul osalesid EKL liikmed: osalejate registreerimisleht toodud käesoleva protokolli
lisana nr 1
EKL üldkogul osales 66 EKL liikmest 49 liiget ehk 74% liikmetest - seega vastavalt EKL
põhikirja punktile 4.6 on EKL üldkogu otsustusvõimeline.
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EKL üldkogu lõpetamine

Üldkogu sisu:
1. Kvoorumi ja volituste kontroll
EKL peasekretär Keio Kuhi avas EKL korralise üldkogu ja tervitas EKL üldkogul
osalejaid. Kohal oli 66 EKL liikmest koosoleku alguses 47 ehk kvoorum kohal ja EKL
üldkogu on otsustusvõimeline ja sai oma tööd alustada. Koosoleku jooksul lisandus veel 2
EKL liiget ehk kokku võttis EKL üldkogust osa 49 EKL liiget.
2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni kinnitamine
EKL president tegi ettepaneku valida üldkogu juhatajaks Keio Kuhi ja protokollijaks
Kristel Jurno. Häältelugemiskomisjon: Anneliis Annus, Martin Rebane ja Reigo Kimmel.
Uue EKL presidendi ja uute EKL juhatuse liikmete valimise häältelugemiskomisjon: Andu
Tali, Kalev Palo, Eduard Beilinson ja Johan Kärp.

Ø
Ø
Ø
Ø

EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:
Valida üldkogu juhatajaks Keio Kuhi.
Valida protokollijaks Kristel Jurno.
Valida häältelugemiskomisjon koosseisus: Anneliis Annus, Martin Rebane ja Reigo
Kimmel.
Valida presidendi ja juhatuse liikmete valimise häältelugemiskomisjon: Andu Tali,
Kalev Palo, Eduard Beilinson ja Johan Kärp.
Poolt: 47 liiget
Vastu: 0 liiget
Erapooletu: 0 liiget

3. Üldkogu päevakorra kinnitamine
Keio Kuhi tutvustas EKL üldkogule koosoleku päevakorda. Päevakorra muudatuste osas
ettepanekuid EKL liikmetelt ei tulnud.
EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:
Ø Kinnitada EKL üldkogu päevakord esitatud kujul.
Poolt: 47 liiget
Vastu: 0 liiget
Erapooletu: 0 liiget
4. Eesti Korvpalliliidu (EKL) presidendi avakõne
Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets tegi EKL üldkogul osalejatele avakõne ja
tervitas neid.
5.

EKL juhatuse tegevusaruande tutvustamine
Keio Kuhi tutvustas EKL juhatuse tegevusi ja tegi ülevaate EKL arengukava 2030
töörühmade tööst. Töörühmade juhte tunnustati tänukarikatega ning toimus pildistamine.
Lisaks tänas Keio Kuhi senist presidenti ja juhatust senise panuse eest Eesti korvpalli.
Korvpall2030 projektijuht Jorma Sarv tegi sõnavõtu ning tänas omalt poolt EKL liikmeid
ja juhatust senise koostöö eest.

6. EKL 2019 - 2020 majandusaasta aruande kinnitamine
7.1. EKL majandusaasta aruande tutvustus
7.2. Audiitori järeldusotsuse tutvustamine

7.3. EKL 2019-2020 majandusaasta aruande kinnitamine
EKL peasekretär Keio Kuhi tutvustas EKL juhatuse poolt heaks kiidetud 2019-2020 EKL
majandusaasta aruannet, mis on toodud käesoleva protokolli lisana 2 ja audiitori
järeldusotsust, mis toodud vastavalt käesoleva protokolli lisana 3.
Lisaks tegi Keio Kuhi lühitutvustuse ning vastas küsimusele, mis oli seotud FIBA toetuse
suurusega.
EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:
kiita heaks EKL 2019-2020 majandusaasta aruanne, mis on toodud käesoleva protokolli
lisana nr 2
Poolt: 48 liiget
Vastu: 0 liiget
Ei hääletanud: 0 liiget

7. EKL audiitori kinnitamine
EKL peasekretär Keio Kuhi tegi ettepaneku kinnitada audiitoriks taas vandeaudiitor
Ksenia Lukkanen (vandeaudiitori number 373), kes auditeeris EKL ka eelmistel
aruandeperioodidel ning kelle töö osas ei ole EKL-il pretensioone..
EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid:
Kinnitada EKL audiitoriks vandeaudiitor Ksenia Lukkanen (Vandeaudiitori number
373)
Poolt: 48 liiget
Vastu: 0 liiget
Ei hääletanud: 0 liiget

8. EKL presidendi ja juhatuse liikmete valimine
EKL peasekretär Keio Kuhi tutvustas ainsat EKL presidendikandidaati
Priit Sarapuu’d. Lisaks tutvustati EKL presidendi ja juhatuse liikmete valimise ja
salajase hääletamise korda lähtudes reglemendist, mis oli kõigile liikmetele leitav
koosoleku materjalides.
EKL presidendikandidaat Priit Sarapuu tutvustas oma programmi ning tema poolt
moodustatavat meeskonda ja EKL juhatuse liikme kandidaate.
EKL peasekretär tutvustas hääletamise korda ning koosolekul osalejatele näidati ette
avatud põhjaga hääletuskast, mille sisu oli tühi. Hääletuskasti põhi suleti ja pitseeriti
kinni. Toimus salajane hääletamine ning hääletussedelite sisestamine selleks ette
nähtud hääletuskasti. Kõik valimisbülletäänid tembeldati enne hääletuskasti panekut
veelkord. Seejärel suundus häältelugemiskomisjon hääletuskastiga eraldi kinnisesse
ruumi, kus viis läbi EKL presidendikandidaadi ja juhatuse liikmete kandidaatide osas
antud häältelugemise ja tulemuste selgitamise.
Häältelugemisekomisjoni esindaja Eduard Beilinson tegi EKL üldkogule teatavaks
EKL presidendikandidaadi Priit Sarapuu osas toimunud salajase hääletuse tulemused:

kokku oli valimiskastis 49 valimisbülletääni neist 43 poolt häälega ja 6 kehtetut
(täitmata) valimisbülletääni.
EKL üldkogul osalenud EKL liikmete hääletustulemuste põhjal kinnitati 43 poolt häälega
Priit Sarapuu uueks EKL presidendiks volituste tähtajaga 4 aastat.
Ei hääletanud: 6 liiget
Häältelugemiskomisjoni esindajana Eduard Beilinson tegi seejärel üldkogule teatavaks EKL
juhatuse liikmete kandidaatidele antud hääletuse tulemused: kokku oli valimiskastis 49
valimisbülletääni. Märkustena tõi häältelugemiskomisjoni esindaja eraldi välja, et kahel
valimisbülletäänil ei olnud hääletatud ühegi EKL uue juhatuse liikme ega uue EKL presidendi
kandidaadi poolt. Häältelugemiskomisjoni esindaja edastas EKL üldkogu juhatajale
häältelugemiskomisjoni komisjoni liikmete poolt allkirjastatud kirjaliku hääletustulemuste
kokkuvõtte.
Üldkogul osalejatel puudusid pretensioonid
häältelugemiskomisjoni tegevuse suhtes.

hääletamise

läbiviimise

protsessi

ja

EKL üldkogul osalenud EKL liikmete hääletustulemuste põhjal kinnitati EKL juhatuse
liikmed volituste tähtajaga 4 aastat alljärgnevalt:
1) Aivo Adamson (45 poolt häält); Ei hääletanud 4 liiget
2) Jaan Härms (40 poolt häält); Ei hääletanud 9 liiget
3) Priit Koit (43 poolt häält); Ei hääletanud 6 liiget
4) Remo Holsmer (41 poolt häält); Ei hääletanud 8 liiget
5) Kaili Kukumägi (43 poolt häält); Ei hääletanud 6 liiget
6) Gerd Kiili (45 poolt häält); Ei hääletanud 4 liiget
7) Kalle Klandorf (44 poolt häält); Ei hääletanud 5 liiget
8) Atso Matsalu (45 poolt häält); Ei hääletanud 4 liiget
9) Gert Prants (41 poolt häält); Ei hääletanud 8 liiget
10) Liis Sild (40 poolt häält); Ei hääletanud 9 liiget
11) Priit Värv (42 poolt häält); Ei hääletanud 7 liiget
EKL peasekretär Keio Kuhi õnnitles valitud uut EKL presidenti ja EKL uusi juhatuse liikmeid.
Priit Sarapuu tänas usalduse eest seda vankrit 4 järgnevat aastat vedada koos oma uue
meeskonnaga.
9. EKL komisjonide kinnitamine
Keio Kuhi tutvustas üldkogule komisjone, mis jätkavad tööd uues juhatuses.
EKL üldkogul osalenud EKL liikmed otsustasid kinnitada järgmised EKL komisjonid:
ü Eelarvekomisjon
ü Õiguskomisjon
ü Kvaliteedikomisjon
ü Naiste korvpalli arendamise komisjon
ü Kohtunike komisjon
Poolt: 49 liiget
Vastu: 0 liiget
Ei hääletanud: 0 liiget

10.

Lõppsõnad ja üldkogu lõpetamine

EKL peasekretär Keio Kuhi tänas kõiki EKL üldkogu koosolekul osalenuid ja lõpetas EKL
üldkogu.
________________
Keio Kuhi
Koosoleku juhataja
_________________
Kristel Jurno
Protokollija
_________________
Jaak Salumets – olen tutvunud ja kinnitan käesoleva EKL üldkogu protokolli õigsust
EKL president

