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Kohal viibisid: nõukogu liikmed Andre Sepp (koosoleku juhataja), Ivar Kiil, Indrek Viks, Lauri Roosiorg ja Ain
Kuusik; juhatuse esimees Helen Urbanik (protokollija). Külalisena raamatupidaja Tambet Kuresoo.
Koosoleku päevakord:
2013. aasta majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine
Finantsküsimused
Endurokomisjoni esimehe ja koosseisu kinnitamine
EMF-i liikmeskonnaga seotud küsimused
Eesti meistrivõistlustel osalemise kulude katmine
Informatsioon Rahvuste krossil osalemise ettevalmistamisest
1. Pärast raamatupidaja Tambet Kuresoo selgituste ärakuulamist otsustas nõukogu ühehäälselt kinnitada
2013. aasta majandusaasta aruande. Majandusaasta aruanne avaldatakse EMF-i kodulehel.
2. Juhatus andis nõukogule ülevaate ajavõtusüsteemi tehtud investeeringust, tänu millele on motokrossi,
kestvuskrossi ja supermoto võistlustel kasutada uus kell, uus lahendus ajavõtusüsteemi ja
mehhaanikute boksis tulemusi kuvava ekraani vahel ning uus, elektrooniline registreerimissüsteem.
Kõiki täiendusi on kevadistel võistlustel ka katsetatud ning nende täies mahus rakendamine õnnestub
koostöös tarnijaga tõenäoliselt lähinädalatel. Investeeringu eesmärk on pakkuda eelkõige võistlustel
osalejatele parimat võimalikku teenust. Lisaks andis juhatus nõukogule ülevaate litsentside
väljastamisest käesoleval hooajal, mis loodetavasti ületab 2013. aasta tulemust.
3. Juhatuse esimees osales aprillis endurokomisjoni koosolekul ja kohtumisel endurohuvilistega.
Endurokomisjonis valitseb töine õhkkond, nõustatakse üksteist ja tehakse koostööd võistluste
korraldajatega. Endurokomisjoni senise töö kohta on tulnud kirjalikult kaks tähelepanekut, ka kohtus
president Rannar Uusna isa Ain Uusnaga, kes andis edasi omapoolsed tähelepanekud. Juhatus tegi
ettepaneku kinnitada endurokomisjon koosseisus: Toivo Nikopensius (esimees), Aare Kattai, Riho
Kollist, Sulev Tõnisson, Timo Hermlin, Toivo Kaldmäe. Nõukogu kinnitas komisjoni ühehäälselt.
4. Juhatus informeeris nõukogu, et EMF-i senise liikme, Tehnikaspordiühing Energia tegevuse lõppemise
tõttu on endise ühingu juht Aleksei Vinogradov esitanud taotluse astuda EMF-i liikmeks
Tehnikaspordiühinguga VINEST, mille all hakkavad sõitma senised Energia sportlased. Nõukogu
otsustas TSÜ Energia liikmelisuse erandkorras üle anda TSÜ-le VINEST tingimusel, et tasutakse
2014. hooaja liikmemaks.
5. Nõukogu otsustas, et välisriikidest tulevate Eesti tipp-sportlaste Tridens Eesti meistrivõistlustel
osalemise kulude katmine sportlastel jääb sellise vajaduse ilmnemisel võistluste korraldajate hooleks.
EMF omalt poolt on suutnud leida toetajad, kes on valmis välja panema auhinnafondi, samuti katab
EMF suures mahus turunduse ja korraldusega seotud kulusid.
6. Nõukogu koosolekule eelnes 9. mail Rahvuste krossi manageri, nõukogu liikmete Ivar Kiili ja Ain
Kuusiku, meediajuhi Rauno Kaisi ja juhatuse esimehe koosolek. Manager Lauri Roosiorg andis
ülejäänud nõukogu liikmetele lühikese ülevaate – koondisse pääsemise kriteeriumides on kavas
eelkõige arvestada parimaid tulemusi ja hetke taset, samuti on koostatud esialgne koondise
kandidaatide nimekiri ning toimus arutelu nii sponsor- kui võistlejate motivatsioonipakettide üle.
Nõukogu järgmine koosolek toimub 19. juunil 2014.
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