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Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu koosoleku protokoll
25.08.2014

Nimi ja asukoht: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris)
Suur-Sõjamäe 10a, 11415 Tallinn (postiaadress)

Registrikood: 80087009
Koosoleku toimumise aeg: 25.08.2014
Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, 11415 Tallinn
Koosoleku algus: 13:00-14:30

Kohal viibisid: nõukogu liikmed Andre Sepp (koosoleku juhataja), Ivar Kiil, Indrek Viks, Lauri Roosiorg ja Ain 
Kuusik; juhatuse esimees Helen Urbanik (protokollija). 

Koosoleku  päevakord: 
Rahvuste krossi koondis ja rahastamine
EMF-i eelarve täitmine ja bilanss
Klubid, kellel liikmemaks pikemat aega tasumata
Supermoto MM ja EM etapp Tabasalus 30.-31. august 2014
Võlgnevused EMF-ile (Valdur Kahro)
Noortele suunatud projektid
Muud küsimused

1. Rahvuste krossi koondis ja rahastamine. Rahvuskoondis on kinnitatud ja üles antud koosseisus Gert 
Krestinov  (MXGP), Harri Kullas (MX2) ja Tanel Leok (MX Open).
Rahvuskoondise toetajate hulk on kaetud eelarves planeeritud määral. HMN eraldas 1000 eurot Rahvuste 
krossi koondise toetuseks, Kultuurkapitali kolmanda jaotuse otsust Eesti motospordi rahvuskoondiste projekti 
toetamise kohta ootame. 
2. Eelarve täitmine ja bilanss. Rahalisi probleeme EMF-il hetkel ei ole. EMF-il ei ole võlgu, võlgnevustega 
EMF-ile tegeleb administratsioon pidevalt. Kassas on vahendeid määral, mis katab selleks eelarveaastaks 
planeeritud kohustused arvestusega, et aasta lõpus traditsiooniliselt tulud kahanevad ning tuleb katta ka 
tegevuskulud. 
3. Nõukogu seisukoht klubide osas, kes ei ole vaatamata teavitustele liikmemaksu mitmel aastal tasunud on 
järgmine: kui 2015 aasta alguse seisuga on liikmemaks maksmata, ei saa osaleda võistlustel selle klubi 
litsentsiga. Samuti ei ole võlglased hääleõiguslikud aastakonverentsil. Juhatus koostab vastavasisulise kirja ja 
saadab kõigile liikmesklubidele. 
Võlglased arvatakse liikmete hulgast välja. Kes soovib hiljem uuesti liituda, saab seda soovi korral alati teha 
samadel tingimustel, mis kehtivad kõigile uutele liikmetele. Juhatus esitab järgmiseks nõukogu koosolekuks 
ülevaate klubidest-võlgnikest.
4. Supermoto MM ja EM etapp Tabasalus 30.-31.08.2014. EAS tunnistada EMF-i poolt esitatud taotluse 
toetuse saamiseks vastavaks ja rahuldas taotlus projektile, mille eesmärgiks on Supermoto Maailma-ja 
Euroopa Meistrivõistluste 6. etapp 2014 aastal elluviimine. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 99 028,28 
eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 35 028,28 eurot ja toetus on maksimaalselt 64 
000,00 eurot. Nõukogu võtab EAS-i positiivse otsuse teadmiseks ja nõustub nende vahendite 
administreerimisega läbi EMF-i.
5. Valdur Kahro oli kutsutud nõukogu koosolekule, kuid kohale ta ei tulnud. Nõukogu antud teemat enam ei 
aruta.
6. Noortele suunatud projektid. Juhatus andis lühikese ülevaate juunioride MM-ist, kus Eestist osales 14 noort 
sõitjat. Juhatus rõhutas, et EMF-i eesmärk peab olema suutlikkus leida talente ja neid omalt poolt toetada. 
See aitaks muu hulgas ka teisi toetajaid juurde leida. Nõukogu asus seisukohale, et lähenemine peab olema 
projektipõhine. EMF-i eesmärk on, et klubid oleksid tugevad ja tegeleksid oma noortega. EMF paneks sellele 
altpoolt tulevale initsiatiivile õla alla. Võimalusel premeerida rahaliselt aasta lõpus neid klubisid, kes tulevad 
klubide arvestuses esimeseks. See innustaks klubisid hakkama otsima ja toetama häid (noori) sõitjaid, kes 
punkte tooks. 
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Eesmärk toetada tugevaid klubisid, kes suudavad kasvatada kiireid sõitjaid. Anda klubidele ka sõnum, et 
laagreid ja treeninguid nii noortele kui harrastajatele korraldades kasutada neid treenereid, kes omavad 
riiklikult aktsepteeritavat taset. http://www.spordiregister.ee/treeneriteregister/index.php?spordiala=60
Lisaks asus juhatus koguma infot noorte sõitjate vanematelt, millist tuge nemad arenguks vajavad.
7. Nõukogu alustab läbirääkimisi inimese leidmiseks, kes tegeleks sissetuleku põhiselt sponsorite leidmise ja 
nendega suhtlemisega. Ka asus nõukogu tegelema EMF-i põhikirja kaasajastamisega, ettepanekud milleks 
saaks liikmetele esitada juba käesoleva aasta aastakonverentsil. 

Nõukogu järgmine koosolek toimub 18. septembril kell 12 Suur-Sõjamäe 10a, Tallinnas.
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