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Nimi ja asukoht:

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris)
Suur-Sõjamäe 10a, 11415 Tallinn (postiaadress)
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18.09.2014
Suur-Sõjamäe 10a, 11415 Tallinn
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Registrikood:
Koosoleku toimumise aeg:
Toimumise koht:
Koosoleku kestus:

Kohal viibisid: nõukogu liikmed Andre Sepp (koosoleku juhataja), Ivar Kiil, Indrek Viks, Lauri Roosiorg ja Ain
Kuusik; juhatuse esimees Helen Urbanik (protokollija).
Koosoleku päevakord:
Ettevalmistus Rahvuste krossiks
Reklamimanageri koha loomine
Põhikirja muudatusettepanekud
Hooaja lõpetamine ja aastakonverents
Muud küsimused
1. Lauri Roosiorg andis ülevaate Rahvuste krossi ettevalmistustest. Asjad sujuvad hästi. 23. septembril on
Langel treeningu ja koondise meediale tutvustamise päev. [Halbade ilmastikutingimuste tõttu lükati üritus
edasi päeva võrra, 24. septembrile.]
Nädal varem kotusid managerid Lauri Roosiorg ja Ivar Kiil, pressiesindaja Rauno Kais ja EMF-i peasekretär
Helen Urbanik meeskonna liikmetega ning lepiti kokku tingimustes ja ootustes ning muudes detailides.
2. Reklaamimanageri koha loomisest.
Nõukogu otsustas jätkata Rauno Kaisiga läbirääkimisi reklaamimanageri koha täitmise tingimuste üle.
Käesoleva aasta lõpuni tegutseb Kais selles vallas projektipõhiselt lisaks pressiesindaja tööle ja tingimused
vaadatakse üle aasta lõpus.
3. Nõukogu vaatas üle põhikirja muudatusettepanekud koos juristi kommentaaridega. Jäid mõned punktid,
mille osas küsitakse veel juristi arvamust. Muudatusettepanekuid esitletakse aastakonverentsil 2014.
4. Arutati võimalust korraldada ühel päeval aastakonverents ja hooaja lõpetamine. Päeva esimene pool oleks
suunatud liikmesklubide esindajatele, kellele nõukogu ja juhatus annaks ülevaate seni tehtust. Lisaks
suunatakse kinnitamisele majandusaasta aruanne 2013. Õhtul toimub kõigi motodistsipliinide Eesti meistrite
autasustamine.
5. Kose-Risti raja detailplaneeringu näitel arutas nõukogu, milline võiks olla EMF-i seisukoht motokeskuste
arendamise suhtes üldisemalt. Nõukogu oli seisukohal, et andes kaaskirja toetuse taotlejale, tuleb olla kindlad
arendaja võimekuses ja projekti perspektiivikuses ning selleks on kindlasti vajalik teada laiema motoüldsuse
arvamust. Ei eelistata arendamisel ühte või teist rada. Eesmärk on ka pigem korrastada olemasolevaid
komplekse kui algatada uusi arendusi.
Järgmine EMF-i nõukogu koosolek toimub 6. novembril kell 12.
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