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ETL üldkogu koosoleku       21.06.2010 

PROTOKOLL        Nr. 03/10 

 

Valge Saal 

Audentese Erakool 

21.06.2010 

Algus kell 15:13 

Lõpp kell 17:00 

 

Kohal viibisid: Eesti Tennise Liidu liikmed vastavalt koosolekul osalenute 

nimekirjale (lisatud protokollile), Urmas Sõõrumaa, ETL president, Reet Hääl, ETL 

asepresident, Allar Hint, ETL peasekretäri kohusetäitja. 

 

Koosoleku avas Reet Hääl nentides, et kohal on 32 klubi esindajad, seega on koosolek 

otsustusvõimeline. 

Urmas Sõõrumaa: juhatuse ettepanek valida koosoleku juhatajaks Reet Hääl, 

protokollijaks Mari Ani ning sekretariaadi esindajaks Allar Hint. 

Hääletamine: kõik poolt 

Reet Hääl: ettepanek moodustada häältelugemise komisjon koosseisus Aita Põldma, 

Harri Neppi, Margus Uba. 

Hääletamine: kõik poolt 

 

Reet Hääl loeb ette päevakorra: 

Päevakord:  1. ETL-i 2009.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning 

ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande kinnitamine 

                        2. ETL-i juhatuse valimine 

   

Reet Hääl: kas on ettepanekuid päevakorra muutmiseks? 

Päevakorra muutmiseks ei tulnud ühtegi ettepanekut. 

 

 

Reet Hääl: ettepanek kinnitada koosoleku reglement, mille kohaselt on sõnavõttudeks 

3 minutit ja ettekanneteks 20 minutit.  

Hääletamine: kõik poolt 

 

Seejärel alustati päevakorrajärgsete punktidega: 

1. ETL-i 2008.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kuulamine 

ning ETL-i audiitori järelotsuse kuulamine ja majandusaasta aruande 

kinnitamine. 

 

Urmas Sõõrumaa: Eelarve on kõvasti vähenenud ja see on jätnud ka oma jälje. 

Sellegipoolest on tulemuste mõttes olnud 2009 aasta õnnelik. Naiskonna edu Fed 

Cupil ning Kaia Kanepi isiklik edu ja meeste Davis Cupi jõudmine EA II gruppi. 

Raha oleme jaganud põhimõttel, et mida kõrgemal on meie tipud, seda kergem on 

järeltulijatel ning on kuhu püüelda. Eesmärgiks on kahekordistada mängijate ja 

treenerite arvu, et tase ühtlustuks ja oleks ka põnevust.  

Seeniortennises ja liigatennises on olnud väga suur hulk turniire. Kokku on 4-5 tuhat 

seenior- ja liigatennise mängijat. Rajatud on Viljandi Tennisehall. Laienes ka 

Audentese keskus ning edasi on arendatud Jõgeva ning Tartu keskusi.  
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Ära on jäänud vaid plaan käivitada piirkondlike organisatsioone, mis tegeleksid 

regionaaltennise arendamisega.   

 

Allar Hint teeb ülevaate majandustegevusest (aruanne lisatud protokollile). 

 

Allar Hint tutvustab audiitori järelotsust. 

 

Ettepanek: Kinnitada Eesti Tennise Liidu 2009. majandusaasta aruanne esitatud kujul. 
Hääletamine: kõik poolt  

 

Seega otsustati: Kinnitada Eesti Tennise Liidu 2009. majandusaasta aruanne esitatud 

kujul. 

 

Ettepanek: Määrata 2010. aastaks sama audiitor. 

Hääletamine: Kõik poolt. 

 

Seega otsustati: Valida 2010. aasta audiitoriks Andrus Treier. 

     

 

2. Juhatuse valimine 
 

Urmas Sõõrumaa: Eelmisel koosolekul valiti uus juhatus vana põhikirja järgi 1 

aastaks. Eelmisel koosolekul kinnitati ka uus põhikiri, mis näeb ette teistsuguse 

juhatuse valimise korra. Kehtiva põhikirja järgi valitakse juhatus 4-ks aastaks 

vastavalt suveolümpiamängude tsüklilisusele minimaalselt 9 ja maksimaalselt 13 

liikmelisena. Selleks, et edaspidi läheks juhatuse volituste aeg kooskõlla põhikirjaga 

tuleks seekord juhatus valida kuni 2013 a juunikuu lõpuni. 

 

Põhikirja järgi kuuluvad juhatusse ETL-i president, 4 piirkondlike osakondade 

juhatuse esimeest ja 4-8 liiget. 

 

Ettepanek: kuna piirkondlike osakondade moodustamine ja nende juhtide valimine ei 

ole veel korralikult käivitunud, valida uus juhatus 13-liikmeline kuni 2013 aasta 

juulikuuni.  

 

Hääletamine:  

Vastu: 0 

Poolt: 32 

Erapooletu: 0 

 

Koosoleku juhataja: Põhikirja järgi pidid presidendi kandidaadid olema esitatud 

kirjalikult sekretariaati vähemalt 5 päeva enne valimisi. Kuna on laekunud ainult üks 

ettepanek presidendi kandidaadi osas teen ettepaneku valida ETL-i presidendiks 

Urmas Sõõrumaa.  

 

Koosoleku juhataja küsib, kas on muid ettepanekuid. Muid ettepanekuid pole ja 

koosoleku juhataja paneb otsuseprojekti hääletamisele. 

Hääletamine:  

Vastu: 0 

Poolt: 32 
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Erapooletu: 0 

 

Seega otsustati: Valida ETL-i presidendiks Urmas Sõõrumaa. 

 

Urmas Sõõrumaa: Senine juhatus on olnud tegutsemisvõimeline. Juhatuse üks liige, 

Enn Kunila, on avaldanud soovida tagasi astuda ETL-i juhatusest. Ettepanek on valida 

juhatusse tagasi senised liikmed, v.a Enn Kunila, ja Enn Kunila asemel saab uueks 

liikmeks Jaanus Mutli. Kõik teised senised liikmed on andnud oma nõusoleku. Samuti 

ka Jaanus Mutli. 

 

Koosoleku juhataja küsib, kas on muid ettepanekuid. 

 

Tehakse ettepanek valida juhatusse Erki Jaanson. Erki Jaansoni nõusolek on olemas. 

Ettepaneku tegija tutvustab Erki Jaanson’i. 

 

Erki Jaanson lisatakse valitavate juhatuse liikmete nimekirja.  

 

Koosoleku juhataja paneb hääletusele järgmised juhatuse liikmed: 

 

Jaanus Mutli 

Heino Raivet 

Andres Jõesaar 

Enn Pääro 

Allar Levandi 

Reet Hääl 

Peeter Sergo 

Toomas Kuum 

Taivo Täht 

Priit Põldoja 

Sulev Loo 

Oleg Harlamov 

Erki Jaanson 

 

Jagatakse laiali hääletussedelid. Koosoleku juhataja tutvustab, et hääletussedelile 

tuleb teha sobivate kandidaatide nime taha rist – kokku 12 (mitte rohkem, siis sedel 

on kehtetu) või tõmmata üks mittesobiv kandidaadi nimi hääletussedelilt maha. 

 

Toimub salajane hääletamine, hääletussedelid korjatakse kokku ja häälte 

lugemiskomisjon loeb kokku iga isiku poolt antud hääled.  

 

Valituks osutuvad 12 enim hääli saanud isikut, kes on saanud ka üle poolte häältest. 

 

Seega on juhatusse valitud: Urmas Sõõrumaa – president ja juhatuse liikmed: 

 

Jaanus Mutli 

Heino Raivet 

Andres Jõesaar 

Enn Pääro 

Allar Levandi 

Reet Hääl 
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Peeter Sergo 

Toomas Kuum 

Taivo Täht 

Priit Põldoja 

Sulev Loo 

Oleg Harlamov 

 

 

Reet Hääl: Sellega on päevakord ammendatud ja koosolek lugeda lõppenuks. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:      Protokollija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reet Hääl       Mari Ani 

 

 

 

 

  

 

 


