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MTÜ Eesti Veeremängude Liit 
Üldkoosoleku protokoll 

 
 

Koosoleku toimumise aeg : 02. september 2020 
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Akadeemia tee 30, (Akadeemia bowlingusaal) 
Koosoleku algus: 18:00 
Koosolekut juhtis : Rein Mölder 
Koosolekut protokollis : Gabriel Veide 
 
Koosoleku avamine 
 
EVML president Rein Mölder avab koosoleku. Koosolekut juhatab Rein Mölder ja protokollib Gabriel 
Veide (Baltic Bowling). Vastuväiteid ei olnud. 
 
Koosoleku kvoorumi kontroll 
 
Üldkoosoleku läbiviimise hetkeks on EVML-il kokku 20 liiget (10 bowlingu- ja 10 sportkeegli 
sektsioonis). Üldkoosoleku kvoorumiks on seega vastavalt põhikirjale 11 hääleõiguslikku esindajat. 
Kohal on 13 hääleõiguslikku esindajat, üldkoosolek on otsustusvõimeline. Koosolekul osalenud isikud 
on loetletud protokolli lisas 1.  
 
Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 
Liikmetele on eelnevalt välja saadetud üldkoosoleku päevakord. Päevakorrast eemaldati punkt „2019-
2020 võistlushooaja pikendamise otsustamine – Bowlingusektsiooni ettepanek.“, sest sellele oli 
pigem vastuolev hoiak klubide poolt juba enne koosolekut. 
 
Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1. EVML-i, Bowlingusektsiooni ja Sportkeegli sektsiooni presidentide aruanded 2019-2020 
hooaja tegevuse kohta. 

2. EVML juhtkonna valimised. Valitakse EVML president, sektsioonide presidendid ja 
sektsioonide juhatuste liikmed. 

3. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks. 
4. Hooaja 2020-2021 eelarve kinnitamine. 
5. 2020-2021 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine. 
6. Jooksvad küsimused ja informatsioon. 

 
Otsustati: Kinnitada päevakord. 
Hääletamine: 
 – poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
 
 
1. EVML-i, Bowlingusektsiooni ja Sportkeegli sektsiooni presidentide aruanded 
2019-2020 hooaja tegevuse kohta. 

Rein Mölder – EVML presidendi aruanne 
EOK’st püüti saada toetust, kuid kahjuks bowling ja sportkeegel ei kvalifitseeru 25 populaarsema 
spordiala hulka ning seega ühtegi toetust ei saadud. 
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Seisuga 02.09.2020 on EVML’is sportlasi kokku registreeritud 410, millest bowlingus 227 ning 
sportkeeglis 183. 
2019-2020 hooajal ei ole saanud EVML oma tööd täismahus teha ning seda tulenevalt riigis kehtinud 
eriolukorrale. Sportkeegli sektsioon küll pidas ära Eesti Meistrivõistlused, kuid bowlingu sektsioonil ei 
ole seda saadud teha. Kuna hooaeg oli väga poolik, siis midagi olulisemat ei suudetud teha. 
 
Raivo Tamm - bowlingu presidendi aruanne 
Tõdes, et kuna hooaja enamus suuremaid võistluseid (nii koduseid kui rahvusvahelisi tiitlivõistluseid) 
toimuvad tavaliselt kevadel, siis sai viirusest tingitud eriolukord ka bowlingule saatuslikuks ja seega jäid 
kõik võistlused jne ära või on lükatud tulevikku. Samuti jäi ära Meeste EM (lükati edasi) kuhu oli lootus 
saada seni parim võimalik koondis. Kahjuks on see hetkel edasi lükatud 2021 aasta augustisse ning 
seega pole teada millise koondise me sellel ajal kokku suudame komplekteerida. 
Kuna juba tegelikult enne koroona viiruse olukorda oli kergelt teada, et sama juhatuse koosseis nagunii 
ei jätka, siis hooaja teises pooles ka ei püütud enam mingeid radikaalseid otsuseid vastu võtta. 
Räägitud on erinevate süsteemide muutmisest (Eesti MV, reiting, koondiste alused jne). Kuna uus 
juhatus tuleb peale, siis ka olulised muudatused jäeti teha järgmisele juhatusele. 
EAS’ilt Kredex’ilt jne on uuritud toetuste kohta, kuid kahjuks ei kvalifitseeru me sisuliselt ühegi grupi 
alla, et toetust saada. Kuna ka majandusaasta aruanne on esitamata, siis ka see ei aidanud kaasa 
toetuste saamiseks. Lisaks oli ka palju muid tehnilisi asju, mille tõttu igast toetust saavast kategooriast 
välja „pudeneti“. Loodetavasti saame nüüd uuel hooajal edasi minna uue hooga... ilma viiruste ja 
muude takistusteta. 
 
Kaido Kirs - sportkeegli presidendi aruanne. 
Keeglil oli siiski üsna tegus hooaeg... viiest individuaaltiitlist jäi välja andmata ainult üks. Segapaari 
arvestus jäi välja jagamata, kuid see lükati edasi sügisesse, et saaks veel samal aastal tiitli välja jagada. 
Liiga etapid olid juba enamus mängitud enne eriolukorda ning selle lõpp lükati edasi sügisesse. 
Välisvõistlustele kahjuks ei ole saanud esindajaid saata, kuna kõik võistlused on kas tühistatud või edasi 
lükatud. Klubide karikavõistlused jäeti ära. Rahvusvaheline kalender jäigi suhteliselt tühjaks. 
Elvasse on loodud uus keegli saal, mis on väga hästi käima saanud ning on radade mõttes maailma 
tasemel saal. Kartus uue hooaja osas on, et inimesi tagasi saalidesse saada saab keeruline olema. 
Paljud polegi peale eriolukorda veel saali jõudnud. Keegli sektsioon on oma juhatuse koosoleku juba 
ära teinud ning uueks hooajaks otsused tehtud. 
 
Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks. 
Hääletamine: 
-  poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
 
2. EVML juhtkonna valimised. 
 
EVML president (valitakse otseselt ametikohale). 
Nii sportkeegli kui bowlingu sektsioon esitas EVML presidendi kandidaadiks Rein Mölderi, kes täitis 
seda ametit ka eelmisel perioodil. Rein Mölder teatas, et kuigi tal oli plaan mitte jätkata, aga kuna teisi 
kandidaate pole, siis ta on nõus enda valimisega EVML-I presidendi ametikohale.  
Hääletamine: 
-  poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
 
Hääletamise tulemusel osutus Rein Mölder valituks Eesti Veeremängude Liidu presidendiks/juhatuse 
liikmeks. 
 
Sportkeeglisektsioon 
Sektsiooni president/juhatuse liige (valitakse otseselt ametikohale) 
Sektsiooni klubide hooaja avakoosolekul otsustati esitada sektsiooni presidendi kandidaadiks eelnevalt 
sellel ametikohal tegutsenud Kaido Kirs. Kaido Kirs viibis koosolekul ja teatas, et on nõus enda 
valimisega EVML-I sportkeegli sektsiooni presidendi ametikohale. Teisi kandidaate ei esitatud. 
Hääletamine: 
-  poolt 12, erapooletuid 1, vastu 0 
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Hääletamise tulemusel osutus Kaido Kirs valituks Eesti Veeremängude Liidu sportkeeglisektsiooni 
presidendiks/juhatuse liikmeks. 
 
Sektsiooni juhatuse liikmed (valitakse kuni 3 liiget) 
Sektsiooni klubide hooaja avakoosoleku ettepaneku põhjal otsustati juhatusse valida 3 liiget.  
Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati pr Anneli Kukk, Tarmo Lüll ja Markko Abel. Teisi kandidaate ei 
esitatud.  
Otsustati hääletada kogu kandidaatide nimekiri korraga. 
Hääletamine: 
-  poolt 12, erapooletuid 1, vastu 0 
 
Hääletamise tulemusel osutusid Anneli Kukk, Tarmo Lüll ja Markko Abel valituks sportkeegli 
sektsiooni juhatuse liikmeteks. 
 
Bowlingusektsioon 
Bowlingu sektsiooni juhatuse koosseisuks on tulnud ettepanek konkreetsele kollektiivile, sealhulgas 
sektsiooni presidendi kohale. 
Raivo Tamm kiitis olukorda kus arvatavasti läbi ajaloo on esimest korda kokku saadud juhatus, kes 
soovivad ise juhatusse astuda ja ei pea kedagi pool vägisi juhatusse lunima. 
 
Sektsiooni president/juhatuse liige (valitakse otseselt ametikohale) 
Rein Mölder tegi ettepaneku valida bowlingusektsiooni presidendiks Gabriel Veide. Gabriel Veide viibis 
koosolekul ja teatas, et on nõus enda valimisega EVML-I bowlingusektsiooni presidendi ametikohale. 
Teisi kandidaate ei esitatud. 
Hääletamine: 
-  poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
 
Hääletamise tulemusel osutus Gabriel Veide valituks Eesti Veeremängude Liidu bowlingusektsiooni 
presidendiks/juhatuse liikmeks. 
 
Sektsiooni juhatuse liikmed (valitakse kuni 5 liiget) 
Rein Mölder tegi ettepaneku valida juhatusse Carl-Johannes Kinnunen, Kristjan Leisner, Martin Ruuto 
ja Olari Nebokat. 
Juhatuse liikmete kandidaatideks esitatud Carl-Johannes Kinnunen, Kristjan Leisner ja Martin Ruuto 
viibisid koosolekul ning teatasid, et on nõus enda valimisega EVML-I bowlingusektsiooni juhatuse 
liikme ametikohale. Olari Nebokat kinnitas sama kirjalikus vormis. 
Teisi kandidaate ei esitatud. 
Otsustati juhatusse valida 4 liiget.  
Hääletamine: 
-  poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
 
 
Hääletamise tulemusel osutusid Carl-Johannes Kinnunen, Kristjan Leisner, Martin Ruuto ja Olari 
Nebokat valituks bowlingusektsiooni juhatuse liikmeteks. 
 
3. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks 
hooajaks. 
 
Kuna mõlemal sektsioonil on erinevad liikmemaksu suurused, otsustati kinnitada liikmemaksud kahes 
osas. Kumbki sektsioon ei soovi muuta eelmisel hooajal kehtinud määrasid.  
Otsustati: 
a) Sportkeegel: 
Isikupõhine liikmemaks. Täiskasvanud 35 eurot, juuniorid 16 eurot, noored 0 eurot, A-veteranid 35 
eurot ja B-veteranid 16 eurot. 
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Liikmemaksu tasumise kord: 
Klubidel esitada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 15. septembriks 2020, tasumine vastavalt 
esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2020 
 
Hääletamine: 
poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
 
b) Bowling: 
Kaheosaline liikmemaks: klubimaks 150.- eurot ja isiku liikmemaks 10.- eurot iga klubiliikme kohta. 
Liikmemaksu tasumise kord: 
Klubidel esitada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 15. septembriks 2020, tasumine vastavalt 
esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2020 
 
Hääletamine: 
-  poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
 
 
4. Hooaja 2020-2021 eelarve kinnitamine. 
 
Hooaja eelarve projekti tutvustas Rein Mölder. Eelarve arvestab kinnitatud liikmemaksude määradega. 
Ei tee illusioone, et saab välist finantseerimist või sponsorrahasid. Eelarves on arvestatud 
omatoetused. Kuna eelneval hooajal suurt midagi ei toimunud, siis oli ka kulutusi vähem ning head 
rahalist seisu polegi EVML’il varasemalt olnud. 
EVML eelarve koondina on lisatud protokollile (lisa 2). 
 
Otsustati:  

1. Kinnitada EVML 2020-2021 hooaja eelarve esitatud kujul, sealhulgas  
1.1. Sportkeeglisektsiooni eelarve tulud 5800 eurot ja kulud 8080 eurot,  
1.2. Bowlingusektsiooni eelarve tulud 9250 eurot ja kulud 14685 eurot,  
1.3. Üldkulude eelarve tulud 920 eurot ja kulud 3800 eurot. 

2. Eelarve üksikute artiklite vahel on sektsioonide juhatustel õigus teha ümberpaigutusi 
vastavalt vajadustele üldeelarve piires. 

 
Hääletamine: 
-  poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
 
 
5. 2020-2021 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine. 

Toimus üldisem arutelu. 
 
Bowlingu sektsioon – kuna valituks sai täiesti uus juhatus, siis täpsemat uue hooaja kava ei saa veel 
arutada. Küll aga püüab uus juhatus kohe prioriteediks võtta, et veel selle aasta see saaks välja 
selgitatud 2020 Eesti meistrid. Lisaks on uus juhatus oma pöördumises juba tutvustanud oma esmaseid 
eesmärke ning vastavalt sellele püütakse ka järjest hakata eesmärke täitma. Kindlasti ei saa kõik 
eesmärgid täidetud kohe sel hooajal, kuid aeg näitab palju jõuab ära teha. 
 
Sportkeegli sektsioonis on pigem hea aeg, sest seoses uue saali tulekuga on ka sportlasi juurde tulnud 
ning püütakse nüüd oma „mugavustsoonist“ välja tulla, et pakkuda midagi nii algajale kui ka tõsisele 
sportlasele. 
  
Otsustati: 
Jätkata tegevusi, mis populariseerivad veeremängu eelõige noorte hulgas. 
Hääletamine: 
-  poolt 13, erapooletuid 0, vastu 0 
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6. Jooksvad küsimused ja informatsioon. 

Rein Möldri ettepanek: ETBF, WTBA jne lasta ära parandada EVML kontaktisikud ja kontaktid. 
Raivo Tamm leidis hulga EVML rinnamärke, mis sai üle antud Rein Möldrile, kes jagab need kuidagi 
võrdselt ära sportkeegli ning bowlingu sektsiooni vahel, et need saaksid ära kasutatud. 
Otsuseid selles päevakorra punktis vastu ei võetud. 
 
Koosoleku lõpetamine 

Koosolek lõppes kell 18.53. 
 
Koosoleku juhataja 
Rein Mölder 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Koosoleku protokollija 
Gabriel Veide 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Protokolli lisad: 

• Lisa 1 - Üldkoosoleku osalejate nimekiri 
• Lisa 2 - Hooaja 2020-2021 eelarve – koond 
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LISA 1 
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LISA 2 
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