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Päevakord:
1. Üldkogu rakendamine: koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemis komisjoni
valimine, päevakorra ja kodukorra kinnitamine
2. EOK presidendi Urmas Sõõrumaa sõnavõtt
3. ERL 2018.a. tegevuse-ja finantsaruanne
Marti Hääl, Riina Pill
4. ERL 2018.a. revisjonikomisjoni aruanne
Andres Tõnissoo
5. ERL tegevus-ja finantsaruande kinnitamine
6. FEI Spordifoorumi ülevaade
Merike Udrik-Õispuu
Registreerus 25 liikmesklubi 44-st, seega on koosoleku läbiviimiseks vajalik kvoorum
olemas.
Pp.1. Juhatuse esimees Marti Hääl avas koosoleku.
Koosoleku rakendamiseks tegi juhatuse esimees ettepaneku: valida koosoleku juhatajaks
Monika Sehver, protokollijaks Grete Klettenberg ning häältelugemisjonkomisjon koosseisus
Terje Prohhorova ja Riina Pedajas. Esitatud ettepanekud võeti vastu ühehäälselt (25
poolthäält).
Pp.2. EOK president Urmas Sõõrumaa esines kõnega, kus tutvustas EOK töökorraldust ja
eesmärke. President rääkis lähemalt EOK olulisusest ning tõi välja ühe eesmärgina 2030.
aastaks spordiga tegelejate arvu tõstmist 35%-ni kogu elanikkonnast. Ta rõhutas alaliitude
arengukavade olulisust ning selle ühtlustamist EOK arengukavaga. Oma sõnavõtus tõstis ta
esile Ratsaliidus tehtud tööd ja soovitas jätkata samas vaimus. Veel rõhutas Sõõrumaa oma
spordiala populariseerimist koolides. Igal alaliidul on EOK poolt määratud kuraator, ERL-i
kureerib Reet Hääl. Tema ülesannete hulka kuulub alaliidu abistamine meistrivõistluste
korraldamisel, üldkogul osalemine ning vajadusel osalemine kohtumistel rahvusvaheliste
külalistega.
Pp.3. Marti Hääl ja Riina Pill andsid ülevaate 2018. tegevuse- ja finantsaruandest, tutvustasid
olulisemaid arvnäitajaid ja tegevusi. Majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega avaldati
osalejatele enne koosolekut meili teel jagatud materjalides. Tehti ülevaade arengukava
täitmisest ning märgiti, et 2020. aastaks peab valmima uus arengukava kuni 2030 aastani,
koostamisse on oluline kaasata liikmesklubid. Toonitati Spordiregistri aruannete täitmise
olulisust klubide poolt. Leiti, et ratsaspordi arengut pidurdab hetkel taristu vähesus.
Pp.4. ERL revisjonikomisjoni liige Andres Tõnissoo kommenteeris 2018. aasta
revisjonikomisjoni aruannet. Positiivsest küljest toodi välja startide arvu stabiliseerimine ning
rõhutati ohutusnõuete järgimise süsteemi olulisust. ERL on teinud viimasel aastal mitmeid
muudatusi, mis seda toetavad: võistlustel on nõutav meditsiinitöötaja kohalolu, ratsaliidult on
võimalik laenutada esmaabivahendite kotti. Kiideti veel ratsanetis tehtud arendustöid.
Negatiivse poole pealt toodi välja kvaliteetse taristu puudus ning puudused kohalike võistluste
korraldamisel. Revisjonikomisjoni teeb ettepaneku sätestada ERL üldmäärustikus võistluste
korraldajatele kohustuse auhinnafondi suuruseks määrata 50% stardimaksudest ning samuti
pakub kaaluda startide piirmäära kehtestamist. Lisaks mainiti ka treenerite kvalifikatsiooni

tõstmise süsteemi täiendamise vajadust. Endiselt on probleemkohaks erinevate
hobuorganisatsioonide omavaheline jahe suhtlemine. Soovitati ERL põhikirja uuendamist,
lisada antidopingu ja ausa mängu puudutavad punktid.
Murekohana toodi välja ka ajakirjanike huvi puudumist ratsaspordi vastu. EOK president
soovitas korraldada ajakirjanikele infopäevi ja kutsuda neid võistlustele.
Pp.5. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada Eesti Ratsaspordi Liidu 2018. aasta
tegevus- ja finantsaruanne esitatud kujul.
Hääletuse tulemusel otsustati: kinnitada Eesti Ratsaspordi Liidu 2018. Aasta tegevus- ja
finantsaruanne esitatud kujul.
Poolt 25 häält.
Pp.6. Ratsaliidu kommuniktasioonijuht Merike Udrik-Õispuu esitas kokkuvõtte aprillikuus
toimunud FEI spordifoorumi olulisematest teemadest. Foorumil rõhutati FEIga koostöö
olulisust ning suhtlust oma liikmetega. Foorumil tehti mitmeid ettepanekuid määrustiku
muudatuseks, ettepanekute kinnitamine toimub sügisel FEI peaassambleel Moskvas.

Koosolek lõppes kell 18.30

Koosoleku juhataja, Monika Sehver

Protokollija, Grete Klettenberg

