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Protokoll
Koosolekul osalesid: Marti Hääl, Mark Eikner, Monika Sehver, Annike Laving, Janek Aavik,
Andrus Aavaste, Jekaterina Rastostsenkova
Tegevjuhtkonna esindajad: Riina Pill, Grete Klettenberg
Koosoleku juhataja: Marti Hääl
Päevakord:
1.
Koolisõidu noortetiimi tegevuste ülevaade (projektijuht Jekaterina Rastostsenkova)
2.
Horse Show korralduse hetkeseis (projektijuht Andrus Aavaste)
3.
ERL 2019 üldkogu päevakord, 2018 aruanne (Riina Pill)
4.
FEI Sport Foorumi info (Riina Pill)
5.
ERL esindaja EOK esindajate kogus (Riina Pill)
6.
Ratsaliidu bürooruumide asukoha muutumise info (Riina Pill)
7.
MTÜ Viru Ratsu avaldus
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Projektijuht Jekaterina Rastostsenkova tutvustas FEI Solidarity noorte koolisõidu tiimi
tegevustest, tutvustas seni läbiviidud üritusi ja tulevikuplaane. Põhjendati tiimi koosseisu
valikut ning toodi välja tulevane võistlusgraafik. Arutleti võimalike toetajate leidmise üle.
Juhatus võttis info teadmiseks ja kiitis tehtud töö heaks.
Horse Show projektijuht Andrus Aavaste andis ülevaate võistluse korraldamise hetkeseisust
ja siiani tehtud kokkulepetest koostööpartneritega/sponsoritega. Juhatus soovis nimekirja
toetajatest, kellega on läbirääkimised toimunud või lähiajal toimumas.
Juhatus tutvus ERL 2019 aasta üldkogu päevakorraga, 2018 aasta finants- ja
tegevusaruandega.
Riina Pill tegi lühikokkuvõtte spordifoorumil räägitust.
Tähtsamana rõhutati foorumil FEIga koostöö olulisust, organisatsiooni suhtlust oma
liikmetega ja tegevuste läbipaistvust. Samuti toodi välja taustal toimuvate tegevuste
olulisus. FEI plaanib teha muudatusi määrustikes, ettepanekute kinnitamine toimub 2019
aasta peaassambleel Moskvas. Juhatus võttis info teadmiseks.
Juhatus arutas EOK esindajate kogu liikmelisuse teemadel. Otsustati, et ERL esindaja
on EOK esindajate kogus juhatuse esimees. Kui juhatuse esimees ei saa mingil
põhjusel osaleda siis asendab teda peasekretär.
Spordidirektor teavitas juhatust ERL bürooruumide lepingu lõppemisest 2020 augustis.
Audentese Spordikeskus on pakkunud uue variandina Spordimeditsiini SA praeguseid
ruume. Juhatus võttis info teadmiseks.
Juhatus arutas Virumaale loodava uue klubi liikmeks astumise avaldust. Juhatus teeb
liikmeskonda vastuvõtmise otsuse peale klubi registreerimist ÄR-s.

Jooksev info:
● Juhatus arutas hobuste gripipuhanguga kaasnevatel teemadel. Leiti ühiselt, et võistluste
ärajätmine oli korraldajate poolt ainuõige otsus viiruse levimise peatamiseks.

Protokollis: Grete Klettenberg

