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Juhatas: Agnes Valgiste       Protokollis: Agnes Valgiste  

Võtsid osa: Agnes Valgiste, Tiina Tursman, Ain Villau, Aivo Jõesaar

PÄEVAKORRA TEEMA KUULATI, RÄÄGITI JA OTSUSTATI
1. Tiina soovib anda 
lahkumisavalduse iü juhatusest

1. Uue liikme juhatusse saab valida üldkoosolekul 
20.12.2009

2. Bowlingu karikavõistlused 
Tallinnas 31. okt

2. osalesid Ain, Aivo ja Egert. Jäid napilt, 2 punktiga, 
6ndaks.

3. veespordipäev Kuusalu ujulas Ain: kas vastne maailmarekordi omanik ka tuleb?
Aivo: ei jaksa ujuda ühte pikkustki, aga veespordipäevast 
võtab osa. Kaido osaleb mv-l, ujudes 50 m rinnuli.
Ain püüab aktiveerida Kairit.         Agnes on teavitanud 
mitmeid (Heiki, Erki, Ene, Viive, Kain), kuid erinevatel 
põhjustel ei taha ega saa keegi osaleda.

4. 2009. aasta jõululõuna 
Näkiallika Talumuuseumis

4. Ennem tuleks kohapealt läbi käia ja vaadata tingimused 
üle. Kas organiseerida pillimees – läheb ju igavaks. Piisab, 
kui saame seekord tehnika korda ja muusikat plaadi pealt.
Toimub ju üldkoosolek, kingipakkide jagamine, 
jõululõuna – tegevust on piisavalt, ei saa ju liiga pikaks 
venitada.

5. EIL koolitusseminar 
27.-28. nov hotellis Salzburg

5. Osalevad Aivo, Ain ja Agnes.
Loodetavasti kuuleb siis ka klassifikatsioonist.
Agnes saatis jutu EILi aastaraamatusse.

6. kergejõustiku karikasari 6. Korraldame ühe etapi. Karikaid oli tõesti palju. Võiks 
olla nii, nagu eelmisel aastal meie võistlusel Kolgakülas – 
kõikide 3 ala punktid liideti ja selgus üldvõitja. Olümpia 
10-punkti süsteem

7. talispordipäev Kolgakülas, 
27. veebr. 2010

7. Aivol on energiat korraldada ka sel talvel 
talispordipäev. Paremat kohta kui Kolgaküla SK Rada ei 
ole, kuigi on mitmeid olulisi puudusi (puhkeruum teisel 
korrusel, sinna viib vaid järsk trepp). Kutsume ikka 
rahvast üle Eesti. Plaanis nii nagu eelmisel aastal: 
kelgutamine, suusatamine, hobustega saanisõit, hernesupp 
ja kuklid. 

8. finantsseis 8. Agnes andis ülevaate ühingu kontode seisust
9. Invatõstuk ujulas paigaldatud 9. Ain käis tutvumas ja katsetamas, kuidas on sellele 

ümber istuda. Kuigi on probleeme (liiga basseini äärel, 
seljaga basseini poole, kõrgemal kui ratastooli kõrgus, 
ratastooliga ohtlik sinna kõrvale saada), on inimesed 
erinevad ja kindlasti on tõstuk parem kui ilma tõstukita.

10. Ühingu koduleht veebis 10. Kodulehte teeb Jüri-Joonas, on lubanud seda teha 
nädalavahetuseti, aga on tekkinud mõningaid viivitusi ka 
selles. Detsembris selgub, kas meie rahataotlus lehe 
kaasajastamiseks rahastatakse. Siis teeks Jüri-Joonas lehe 
haldamise lihtsamaks.
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