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Nimi ja asukoht:
Registrikood:
Koosoleku toimumise aeg:
Toimumise koht:
Koosoleku kestus:

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris)
Suur-Sõjamäe 10a, 11415 Tallinn (postiaadress)
80087009
16.12.2014
Lossi plats 1a, Tallinn
12:00-14:00

Kohal viibisid: nõukogu liikmed Andre Sepp (koosoleku juhataja), Ivar Kiil, Indrek Viks ja Ain Kuusik; juhatuse
esimees Helen Urbanik (protokollija). Puudus nõukogu liige Lauri Roosiorg.
Koosoleku päevakord:
1. 2015. aasta plaanid, eelarve kujundamine, litsentsid, klubide aastamaksud.
2. Sponsorite leidmine, strateegia.
3. 2015 a võistluskalendrid ja võistlusmäärustike kujunemine.
4. Komisjonide juhtimine ja koosseisud.
5. Personalipoliitikast.
6. Muud küsimused.
1. Nõukogu arutas vajadust tõsta seoses elatustaseme kallinemisega litsentside hindu. Viimasel neljal
aastal ei ole litsentside hindu tõstetud. Üldisel majandustaustal peaks hindu tõstma ca 10 euro võrra.
Siiski otsustati, et EMF-i hoolikama majandamise korral on momendil võimalik piirduda minimaalse
hinnatõusuga.Otsustati jätta muutmata superlitsentsi hind (saab osaleda kõigi distsipliinide võistlustel)
ja kõige nooremate osalejate, 50cc ja 50cc juunior/Quad 50 klassi (kuni 9. aastakäik) võistlejate
litsentsi hinnad. Kõigi ülejäänud litsentside hinnale lisandub 5 eurot. NB! Soodsamaks muutub
kindlustuse hind: rahvusliku litsentsiga kaasneva ööpäevaringse kindlustuse hind on 2015.
aastal 85 eurot, rahvusliku litsentsiga kaasneva ametlikel võistlustel kehtiva kindlustuse hind
on 25 eurot. 2/5 litsentside müügist teenitud tulust kulub administratsioonile, 1/5 noortespordi
arendamisele ja võistluste toetamisele, 1/5 motospordi ülidsele propageerimisele ja meediatööle, 1/5
alakomisjonide töö toetamisele. EMF-i üldkoosolekule tehakse ettepanek tõsta klubide liikmemaksu
10% võrra, 175 eurole. Liikmemaksust teenitud tulu kasutab EMF tegevuskulude, eelkõige
alakomisjonide töö kompenseerimiseks. Ettepanek esitatakse liikmesklubidele elektrooniliselt.
Põgusalt arutati 2014. aasta eelarve täitmist, mis on olnud positiivne ja juhatus kohustus esitama
nõukogule elektrooniliselt 2015. aasta eelarve kahe nädala jooksul.
2. Nõukogu arutas toetajate leidmise hetkeseisu ja võimalikke strateegiaid tulevikuks. Võeti eesmärgiks
EMF-i ja föderatsiooni all korraldatavate sarjade atraktiivsemaks tooteks kujundamine.
3. Nõukogu koosoleku toimumise ajaks on valminud motokrossi, kestvuskrossi, enduro, mootorkelgu
kalenderplaanid 2015. Valmimas on supermoto ja ringraja kalenderplaanid. Materjalid on kodulehel
www.msport.ee/kalender/kalendrid saadaval ja neis kajastuvad töö käigus tehtavad muudatused.
Samuti on komisjonides ja lähiriikide kolleegidega läbi arutatud mitmeid olulisi muudatusi
võistlusmäärustikes ning muudetud määrustikud on kinnitamisel ja avaldamisel.
4. Juhatus andis aru, et igapäevane töö komisjonides käib ja on konstruktiivne. Suuri muudatusi
koosseisudes ei ole.
5. Personalipoliitika küsimused on nõukogu päevakorras pärast 2015. aasta eelarve esitamist.
6. Arutusel oli kohalikele omavalitsustele avalike ürituste kooskõlastamisega seoses
mootorrattaspordivõistluste miinimumnõuete kehtestamine ja edastamine.
Järgmine EMF-i nõukogu koosolek toimub 13. jaanuaril 2015 kell 12.
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