Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) üldkogu 2022.a. koosoleku protokoll
Üldkogu toimumise aeg ja koht: 07. juunil 2022, Tallinnas Ülemiste Citys aadressil Lõõtsa 6
Kell 15:00-17:00. Kogunemine ja registreerimine, üldkogu algus 15:00
Päevakord:
1. Üldkogu rakendamine: koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemise komisjoni
valimine, päevakorra ja kodukorra kinnitamine
2. ERL 2021 tegevus- ja finantsaruanne
Riina Pill
3. ERL 2021 tegevus- ja finantsaruande kinnitamine
4. ERL 2021 revisjonikomisjoni aruanne
Cloe Lusenberg
5. ERL arengukava 2021 aruanne
Marti Hääl
6. Tori Hobusekasvanduse tegemiste ülevaade
Agris Juhkov
Registreeerus 26 liikmesklubi 47-st, seega on koosoleku läbiviimiseks vajalik
olemas.

kvoorum

Pp.1. Juhatuse esimees Marti Hääl avas koosoleku.
Koosoleku rakendamiseks tegi juhatuse esimees ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Andres
Tõnissoo, protokollijaks Grete Klettenberg ning häältelugemiskomisjon koosseisus Merike
Varusk ja Sandra Liis Hääl. Ettepanek võeti vastu ühehäälselt (26 poolthäält).
Pp.2. Peasekretär andis ülevaate 2021. aasta tegevus- ja finantsaruandest, tutvustati
olulisemaid arvnäitajaid ja tegevusi. Majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega avaldati
osalejatele enne koosolekut meili teel jagatud materjalides. Tutvustati jooksva aasta plaane.
Pp.3. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada Eesti Ratsaspordi Liidu 2021. aasta
tegevus- ja finantsaruanne esitatud kujul. Hääletuse tulemusel otsustati kinnitada Eesti
Ratsaspordi Liidu 2021. aasta tegevus- ja finantsaruanne esitatud kujul.
Poolt 26 häält.
Pp.4. ERL revisjonikomisjoni liige Cloe Lusenberg kommenteeris 2021. aasta revisjoni
aruannet. Hinnati ERL tegevust ning toodi välja suuremad tugevused ja nõrkused. Negatiivse
poole pealt mainiti taristu puudumist, võistluste arvu langemist, ratsakoolide leiget huvi
atesteerimise vastu ning ajakirjanike huvi puudumist meie spordiala vastu. Lisaks mainiti ERL
kodulehe uuendamise vajadust. Positiivse poole pealt toodi välja esmakordne osalemine
olümpiamängudel, noorte ratsutajate arvu ja taseme kasv. ERL tegevus on läbipaistev ning
suhtlus klubidega sujuv. 2021. aastal toimus Eestis rekordarv rahvusvahelisi võistlusi – 17.
Kiideti Rohelise Kaardi stabiilset populaarsust, tehti ettepanek viia läbi eraldi koolitus abilistele
ja lapsevanematele ning luua tugigruppidele eraldi kaardisüsteem.
Pp.5.
Juhatuse esimees Marti Hääl esitles ERL arengukava 2021 aasta aruannet.
Kommenteeriti kaheksat erinevat teemat ning seatud eesmärkide täitmist. Eraldi toodi välja, et
Eesti sportlased olid 2021. aastal esindatud väärikalt ja tulemuslikult tippspordis. Väljakutseks
on ratsutamise algõpetuse kvaliteedi säilitamine ja baasoskuste omandamine. Probleemiks on
ka tipptasemel rahvusvaheliste võistluste korraldamine Eestis. Lisaks arutleti treenerite ja
ametnike teemal. Üheks teemaks oli ratsakoolide olulisus, selle juures toodi välja koolidesse
ratsutamise õpetuse lisamine.

Pp.6. Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid hobumajandusjuht Agris Juhkov tutvustas
uuenenud Tori Hobusekasvandust. Anti ülevaade siiani tehtud projektidest ning edasistest
plaanidest.

Koosolek lõppes kell 16:45

Koosoleku juhataja, Andres Tõnissoo

Protokollija, Grete Klettenberg

