EESTI MOOTORRATTASPORDI FÖDERATSIOON
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Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni nõukogu koosoleku protokoll 18.02.2019
Nimi ja asukoht:
Registrikood:
Koosoleku toimumise aeg:
Toimumise koht:
Koosoleku kestus:
Protokollija:

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris)
Pärnu mnt 160g, 11317, Tallinn (postiaadress)
80087009
18.02.2019
EMF-i kontor, Pärnu mnt 160g, Tallinn
12:00-14:30
Rauno Kais

Kohal viibisid: Andre Sepp, Ain Kuusik, Lauri Roosiorg, Karmo Kaares, Ivar Kiil ja Rauno Kais (juhatuse
esimees).
Päevakord:
1. 2019. aasta motomessi Tallinn Motor Show ettevalmistused ja eelarve
2. 2019. aasta eelarve
3. Jooksvad küsimused
1. 2019 aasta mess toimub esimest korda Pirital Eesti Näituste messikeskuses. Pinda on võrreldes eelmiste
aastatega tunduvalt rohkem, mis võimaldab erinevaid tegevusi suurendada ja ka müügipind suurenes. EMFi
enda ala tuleb samuti eelmistest aastatest tunduvalt suurem ja mitmekesisem. Juhatuse esimees andis
ülevaate eksponentide seisust ning esitles eelarve projekti. Hetkel on peaaegu 100% alast kindlate rentnikega
kaetud ja ülejäänud mõnele vabale pinnale on huvilised olemas.
2. Juhatus esitles nõukogule eelarve projekti ja jagas selgitusi erinevate tulude/kulude, toetuste ja riigipoolsete
toetussüsteemide muudatuste kohta. Ühiselt otsustati liita eelarvele ka rahavoogude planeerimise osa, et
föderatsiooni raha vooge paremini hallata.
3. Jooksvad küsimused
- Juhatus tegi nõukogule ettepaneku muuta alakomisjonide rahastamissüsteemi, mis oleks seotud litsentside
müügiga. Nõukogu otsustas hetkesüsteemi mitte muuta, kuid luua uus projekt, mis jääks 2019 aasta sügisel
EMFi aastakonverentsil valitava uue nõukogu otsustada.
- Kuna Castrol (eelmisel aastal jagati nendelt saadud raha alakomisjonide vahel) sellel aastal EMFi ei saa
toetada, siis tegi juhatus ettepaneku toetussummad siiski enda tegevusest leida ning toetada alakomisjone
2018 aasta summadega. Nõukogu oli ettepanekuga nõus.
Toetussummad 2019:
Krossikomisjon 1500€
Ringrajakomisjon 500€
Supermotokomisjon 500€
Endurokomisjon 1000€
Traielikomisjon 500€
Speedwaykomisjon 500€
Mäkketõusukomisjon 500€
- EMFi liikmesklubilt tuli ettepanek premeerida eelmise aasta rahvuskoondiste liikmeid selle aasta tasuta
kohalike hooajalitsentsidega. Nõukogu arutas lisaks ka teisi ettepanekuid litsentside ja toetuste kohta ning
otsustas 2019 litsentside hindu mitte muuta, kuid teeb omad ettepanekud uuele nõukogule (valitakse sügis
2019) litsentside ja toetuste printsiipide parendusteks aastaks 2020.
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