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Kohal viibisid: Andre Sepp (koosoleku juhataja), Ain Kuusik, Indrek Viks, Lauri Roosiorg, Ivar Kiil, Helen
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Päevakord:
1. Arengukava kinnitamine (J. Sarv)
2. EMF-i 2016. aasta eelarve arutelu (A. Sepp, H. Urbanik)
3. MV 2016 kalender, võistluste ettevalmistused (H. Urbanik)
4. Tallinn Motor Show 2016 ettevalmistus (M. Ostnik)
5. Sponsorplaanid, tegevused (M. Ostnik)
6. Muud küsimused
1. Arengukava kinnitamine
Jorma Sarv, arengukava konsultant, andis nõukogule lühikese ülevaate 2015. aasta teises pooles töörühma
poolt koostatud arengukavast. Nõukogu otsustas, et 2016. aasta lõpus tuleb arengukava tegevustest teha
vahekokkuvõte koostöös alakomisjonidega. Lisaks vaadatakse arengukava kord aastas koos komisjonidega
regulaarselt üle, et vajadusel seda korrigeerida. EMF-i põhieesmärgid tuleb kodulehel ja muus
kommunikatsioonis selgelt välja tuua ja pidevalt rõhutada.
2. EMF-i 2016. aasta eelarve arutelu
EMF-i eelarve projekt oli arutusel mahus 453 000 eurot. Nõukogu võttis eelarve prognoosi teadmiseks ja
otsustas, et mitmeid kulusid nagu arengukava tegevustega seotud kulud või turundus- ja reklaamikulud
tehakse tingimusel, kui tekivad neid katvad tulud.
Rahvuslike litsentside puhul oli 2016. hooajal uuendusena arutusel „Uustulnuka“ hooajalitsents hinnaga alates
€ 50. Litsents on mõeldud neile täiskasvanud sõitjatele, kellel 2014 ja 2015 pole EMF-i hooajalitsentsi olnud.
Litsentsi hind sisaldab aastast kindlustust. Uustulnuka litsentsi saab võtta ainult ühe hooaja, järgmisel aastal
tuleb valida mõni vastava distsipliini hooajalitsents. Uue litsentsi eesmärk on suurendada hooajalitsentsi
omavate sõitjate hulka, mis on ka üks arengukavas seatud eesmärkidest.
Nõukogu oli nõus ka ettepanekuga kaotada nn komisjonide eelarved ja viia need kulud turundus-, lähetusväikevahendite jm kulude alla.
3. EMV ettevalmistus 2016
Motokrossi EMV sarjas toimub 5 etappi: 4.-5. juuni Karksi, 9.-10. juuli Pärnu, 13.-14. august Tihemetsa, 3.-4.
september Lange. Uuendusena on kavas ka üks etapp Lätis, 11. september Dobele klassid 65cc, 85cc, MX2
jun, MX2, MX1, MX V. Vastukaaluks on üks Eestis toimuv etapp (selgumisel) samadele klassidele Läti MV
etapp.
Peatoetajana jätkab tuleval hooajal Addinol, nõukogu sai ka ülevaate teistest sarja võimalikest toetajatest.
Uudisena on tuleval aastal kavas toitlustusalal luua Team Estonia kohvik koostöös Aave Transpordiga, mille
eesmärgiks on rahvuskoondiste projekte ja koguda neile toetust.
Tuleval hooajal on kavas VIP ala märgatavalt parendada ja panna piletid ka vabamüüki.
Kokkulepped EMV etappidel osalemiseks Team Estonia liikmete ehk Harri Kullase, Tanel Leoki, Gert
Krestinovi, Priit Rätsepaga.
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4.-5. Tallinn Motor Show 2016 ja sponsorplaanid
Projektijuht Mario Ostnik andis ülevaate motomessi Tallinn Motor Show ettevalmistustest, meediaplaanist ja
muudest üritusega seotud teemadest. Samuti tutvustas ta EMF-i võimalike toetajatega peetavaid läbirääkimisi
ning arutleti loodava meediaplaani üle.
6. Muud küsimused
Nõukogu otsustas nõustuda ettepanekuga finantseerida EMF-i poolt Harri Kullase 2016. aasta
maailmameistrivõistluste MXGP klassi hooajalitsentsi. Kullas sõidab MM-il tuleval hooajal Eesti lipu all ja
osaleb Euroopas toimuvatel MM-etappidel.
Nõukogule tehti ettepanek arvata EMF-i 2015. aasta liikmemaksu võlgnevuse tõttu liikmeskonnast välja:
Buccimoto Eesti MTÜ
AV Motors MTÜ
Nõukogu otsustas nimetatud klubid liikmeskonnast välja arvata, kui protokolli allkirjastamise hetkeks ei ole
liikmemaks laekunud. EMF-i liikmeskonna suuruseks on siis 80 klubi. 2016. aastast on liitumise vastu huvi
tundnud kaks potentsiaalset uut klubi (üks enduro ja üks supermoto).
Nõukogule anti ülevaade K. Põldre vaidluse kohtuotsusest, nõukogu võttis informatsiooni teadmiseks.
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