28.09.2020

SPORTLASKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL nr1

Koosoleku aeg ja koht : kell 18.00, Sparta Spordiklubi koolitusklass
Koosolekul osalesid: Kady Pärnaku, Jana Poljakova, Ats Lahi, Ats Loot, Arida Muru, Regina Tselik, Raigo Kuusnõmm
Koosolekult puudusid: Karina Polovnikova, Laura Johanna Derkun
Protokolli vormistas: Raigo Kuusnõmm

Koosoleku päevakava:
1)

EKFL Sportlaskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning komisjoni kinnitamine

2)

Sportlaskomisjoni sissekandmine EKFL kodukorda

3)

Sportlaskomisjoni kommunikatsiooni plaan

4)

Sportlaskomisjoni missioon ja visioon

5) Komisjoni liimete ettepanekud EKFL juhatusele

1) Arutati: Kellel komisjoni liikemtest on soovi asuda esimehe kohale ja kellel on aega osaleda juhatuse koosolekutel.
Kes hakkab komisjoni kokku kutsuma ja läbi viima. Ats Lahi tegi ettepaneku Raigo Kuusnõmm nimetada esimeheks.
Raigo Kuusnõmm tegi ettepaneku Kady Pärnaku nimetada aseesimeheks
Otsustati: Sportlaskomisjoni iikmed valisid ühehäälselt esimeheks Raigo Kuusnõmm ja aseesimeheks Kady Pärnaku.
Komisjoni hakkab kokku kutsuma ja läbi viima esimees. Kui mõjuval põhjusel ei saa esimees osaleda, siis täidab seda
rolli aseesimees.
Ettepanek EKFL juhatusele: Kinnitada sportlaskomisjoni esimeheks Raigo Kuusnõmm ja aseesinaiseks Kady Pärnaku

2) Arutati: Sportlaskomisjoni sissekandmine EKFL kodukorda. Kes me oleme, meie õigused/kohustused/tegevus - lühidalt, konkreetselt ja üldsõnaliselt.
Otsustati: Valmistasime ette punktid mis tuleks kanda EKFL kodukorda. Punktid lisatud protokollile. Lisa1

3) Arutati: Sportlaskomisjoni liikmete vaheline kommunikatsioon - kuidas omavahel suhtleme? Milliseid platvorme
kasutame jne. Koosolekute pidamise kord - kui tihti ja mis viisil?
Otsustati: Kasutame omavahel suhtelmiseks WhatsApp rakendust ja Ats Lahi tutvustab meile Trellot, kus saame
komisjoni dokumente omavahel vahetada ja hoida.
Koosolekud hakkavad toimuma vähemalt korra kuus. Koosolekud toimuvad virtuaalselt ja võimalusel saame kokku.

4) Arutati: Mis võiks olla sportlaskomisjoni missioon ja visioon. Millised teemad on aktiivsed ja vajaksid tähelepanu.
Sportlastelt tagasiside hankimine, mil viisil ja kuidas kaardistame. Mis teemad on liikmete arvates olulised. Spordiala
populariseerimine harrastajate seas, kuidas saame kaasa aidata harrastajate arvu suurendamisele.
Otsustati: kõik liikmed teevad mõttetööd ja oma ettepanekuid järgmiseks koosolekuks.

5) Arutati ja otsustati juhatusele esitamiseks:
1. Klubide koordinaatoritele infopäeva korraldamine aasta alguses.
2. Koduleht ja raamdokumendid kakskeelseks.
3. Võistleja litsentsi taotlused esitada kõigil sportlastel, kes soovivad võistelda kalendriaasta jooksul, aasta alguses. Aga
maksmine paindlik ehk kaks korda aastas. Litsentsi tasu jääb kõigile samaks olenemata millal tasumine toimub.
4. Rannafitnessi nimetus muuta Men’s Physique’iks

