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Kohal viibisid: nõukogu liikmed Andre Sepp, Ivar Kiil, Indrek Viks ja Ain Kuusik; juhatuse esimees Helen
Urbanik. Puudus Lauri Roosiorg.
Koosoleku päevakord:
Speedway alakomisjoni ettepanek
Motokrossi alakomisjoni kinnitamine ja muud motokrossi teemad
Lepingud ja finantsküsimused
1. Speedway komisjon tegi ettepaneku Flat Track oma haldusalast lahku lüüa ja luua uus komisjon või
töögrupp. Ettepanekut põhjendati alade erinevusega olemuselt ja viljelejaskonnalt.
Nõukogu seisukoht on, et eesmärk ei ole organisatsiooni suurendada. Seetõttu soovitatakse moodustada
töögrupp Speedway komisjoni sees. Nõukogu ettepanekut uue komisjoni moodustamise osas ei rahuldanud.
2. Juhatus tegi ettepaneku kinnitada krossikomisjon täies koosseisus: Lembit Nõlvak (esimees), Are Kaurit,
Kert Varik, Peep Nork, Reio Engman, Mart Adamson, Juss Laansoo. Nõukogu kinnitas komisjoni ühehäälselt.
Nõukogu arutas krossikomisjoni endise liikme, kohtunike esindaja ja Pärnu Motoclubi juhi Marko Saarekese
tähelepanekuid 2013. aastal FIM kongressil vastu võetud otsuse ja krossikomisjoni juhtkonna ning nõukogu
tegevuse osas alternatiivsarjade teemal.
Nõukogu nägemus on, et kuigi peame järgima oma katusorganisatsiooni FIM tegevussuundi, on nõukogu
poolt soov koostööks ja pikem eesmärk ühine ala edendamine. Eesmärk on läbirääkimiste kaudu saavutada
olukord, kus koondutakse ühiselt motospordi arendamiseks. EMF on ka klubide organisatsioon ning kui klubid
soosivat suhtumist soovivad, on meie kohuseks selle poole püüelda.
Nõukogu kuulas ära Valdur Kahro selgitused 2013 hooajal Euroopa meistrivõistluste etappidel mitteosalemise
teemal. Veiko Biene saatis selgituse e-posti teel. Juhatus sai ülesande täpsustada küsimust EMF-i
materjalidest ja FIM Europe'st.
3. Lepingud ja finantsküsimused
Juhatus andis ülevaate EMF-ile kuuluva ajavõtusüsteemiga seotud kuludest ja tuludest ning arutati nende
optimeerimise võimalusi, samuti süsteemi uuenduse finantseerimise võimalusi.
Juhatus informeeris nõukogu üürilepingu lõppemisest Delta Plazas käesoleva aasta juunis ning asuti
seisukohale, et kuni uue pinna valmimiseni Eesti Spordi Majas eeldatavasti aasta pärast otsitakse uusi
lahendusi. Ka arutati auditi hinnapakkumisi ning muid EMF-i lepinguid.
Juhatus informeeris nõukogu, et Kultuuriministeerium otsustas eraldada EMF-ile 2014. aasta Spordialaliitude
programmist 12 702 eurot.
Nõukogu järgmine koosolek toimub 14. märtsil 2014.
Koosolek lõppes kell 11:30. Koosoleku juhataja Andre Sepp. Koosoleku protokollija Helen Urbanik.
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