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Kohal viibisid: nõukogu liikmed Ivar Kiil, Indrek Viks, Lauri Roosiorg ja Ain Kuusik; juhatuse esimees Helen
Urbanik. Puudus Andre Sepp.
Päevakord:
1. Endurokomisjoni võimalikud muudatused.
Endurokomisjoni esimees Toivo Nikopensius esitas juhatusele kinnitamiseks 18. märtsil toimunud koosolekul
muudetud komisjoni koosseisu Toivo Nikopensius, Aare Kattai, Riho Kollist, Sulev Tõnisson, Timo Hermlin,
Toivo Kaldmäe. Juhatus ei ole seda kinnitanud, kuna koosolekust ei teavitatud vähemalt ühte senist komisjoni
liiget. Samuti on juhatus saanud endurokomisjoni juhiga seoses mitmeid rahulolematuse signaale.
Nõukogu arutas tekkinud olukorda ning ka seda, et üks endurokomisjoni hiljutine liige, edumeelne ja suuremat
pilti silmas pidav Almar Proos lahkus juba enne 18. märtsil toimunud koosolekut omal soovil. Ollakse
seisukohal, et lisaks järjepidevuse hoidmisele vajab komisjon ka liikmeid, kes suudaksid oma suurettevõtete
juhtimisest või rahvusvahelisest suhtlusest saadud kogemusi ala arendamiseks rakendada.
Nõukogu otsustas paluda EMF-i liikmesklubidel saata arvamusi ja kommentaare endurokomisjoni senise töö
kohta, mille põhjal saaks kujundada edasised otsused. Avamused ja kommentaarid palume klubidel edastada
EMF-i e-kirja (info@msport.ee) või posti (Pärnu mnt 141, Tallinn) teel 18. aprilliks – enne endurokomisjoni
kohtumist endurohuvlistega 22. aprillil kell 19 Mäos Sämmi Grillis.
2. Seoses tekkinud arusaamatustega 2013. aastal rahvusvahelistel võistlustel üles antud sportlaste poolt
võistlustel mitteosalemisest teatamata jätmisega otsustas nõukogu, et ülesandmisi teeb EMF ainult motoklubi,
kuhu sportlane kuulub, taasesitatava taotluse alusel. Andre Park'ilt ja tema klubilt (litsentsitaotlus esitatud
Yamamoto RC sõitjana, ülesandmine tehtud Kemea Reytec Volaar Yamaha Teami sõitjana) ootab nõukogu
samuti selgitust, miks ei teatatud sportlase mitteosalemisest EMN 20/39 Matterly Basin ja EMN 20/34 Ernee
Euroopa meistrivõistluste etappidel. Endiselt on lahtine ka Erki Kahro ülesandmine ja Euroopa
meistrivõistlustel mitteosalemisest teatamata jätmine.
3. Juhatus andis nõukogule aru muudatustest töötajaskonnas. Koondati sekretäri ametikoht. Peasekretäri
assistent (kuni Kätlin Põldre lapsepuhkuselt naasmiseni) on Triin Sink.
4. Nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt pakutud ajutise üüripinna kuni Eesti Spordi Maja valmimiseni 2015.
aastal: juuni alguses 2014 kolib EMF-i kontor Tallinna ettevõtlusinkubaatorisse Ülemistel Suur-Sõjamäe 10a
(Mainori Ettevõtluskõrgkooli 0-korrusel). Pind on ligi poole soodsam Delta Plazas asuvast kontorist, kus leping
lõpeb juuni alguses 2014.
5. Nõukogu arutas Kultuuriministeeriumi noortespordile suunatud toetuse jagamist ja jäi seisukohale, et
otsused tuleb teha võimalikult kaalutletult. Nõukogu ja juhatus töötavad välja kriteeriumid, mille alusel toetus
suunatakse klubide kaudu perspektiivikate noorsportlaste ja/või noorte rahvuskoondiste liikmeteni.
6. Nõukogu toetab Pärnu Motoclubi kohtunikemeeskonna eesotsas peakohtunik Marko Saarekesega kui kõige
professionaalsema tiimi kasutamist kõigil motokrossi Eesti meistrivõistluste etappidel.
7. Rahvuste meeskonna manageri koha võttis presidendi pakkumisel vastu nõukogu liige Lauri Roosiorg, keda
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ülejäänud nõukogu liikmed ja juhatus kõigiti toetavad. Rahvuskoondise kriteeriumide (koostamisel)
puhul on kõige olulisem, et koondisse pääseksid hetke kolm kõige kiiremat sõitjat.
Nõukogu järgmine koosolek toimub 29. või 30. aprillil 2014.
Koosolek lõppes kell 17:00. Koosoleku juhataja Ain Kuusik. Koosoleku protokollija Helen Urbanik.
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