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Nimi ja asukoht: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon MTÜ
Regati pst 1, 11911 Tallinn (registris)
Pärnu mnt 160g, 11317 Tallinn (postiaadress)

Registrikood: 80087009
Koosoleku toimumise aeg: 27.11.2019
Toimumise koht: EMF-i kontor, Tallinn
Koosoleku kestus: 12.00-15.00

Kohal viibisid: Veiko Biene, Toomas Triisa, Marko Saareke, Mihkel Osula (Skype vahendusel), Martin Arumäe,
Rauno Kais (juhatuse liige). Protokollis Helen Urbanik.

Päevakord:

1. Litsentsid ja alakomisjonide eelarve.
2. Alternatiivsarjad.
3. Team Estonia ja koondis.
4. Põhikirja muudatused.
5. Esitatud alakomisjonide liikmekandidaadid.

Teemad:

1. Nõukogu arutas alakomisjonide rahastamise uut põhimõtet, mis lähtuks vastavale distsipliinile väljastatud 
hooajalitsentside müügikäibest. Otsustati, et peasekretär esitab järgmiseks nõukogu koosolekuks visiooni,
kui suur protsent litsentside käibest läheb alakomisjonidele kasutamiseks. Alakomisjonid esitavad 
peasekretärile kinnitamiseks eelarve vastavalt põhimääruses sätestatud ülesannetele. Väljamakseid 
eelarve alusel hakkab tegema EMF. Sellest tulenevalt otsustas nõukogu põhimääruses üle vaadata ka 
alakomisjonide kohustused. Komisjonide eraldusi korrigeeritakse igal aastal teises poolaastas vastavalt 
käesoleva aasta reaalsetele tulemustele.

2. Vastavalt EMF-i põhikirja punktile 2.1. („Föderatsiooni tegevuse eesmärgid on /.../ Föderatsiooni liikmete 
ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine“) läheb 
alternatiivsarjade võistluste korraldamine EMF-i liikmesklubide poolt vastuollu Föderatsiooni ühiste 
huvidega. Vastavalt EMF-i põhikirjale ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide spordikoodeksitele, 
eesmärgiga kaitsta oma liikmeid ning tagada kõigile liikmetele võrdne kohtlemine, töötab nõukogu 
koostöös juhatuse ja alakomisjonidega välja täpsema reeglistiku 2019. aasta detsembri esimeseks 
pooleks.

3. Nõukogu otsustas alustada Team Estonia (motospordi tippude kasvulava) ja Eesti koondise (Rahvuste 
kross jm meeskondlikud tippvõistlused) põhimõtete loomist ja korrastamist. Nõukogu nägemusel on Team 
Estonia laiapõhjalisem, kõigi motospordi distsipliinide tippe koondav kogum (taustsüstee,), kuhu saavad 
kandideerida mootorrattasportlased, kelle sportlikuks eesmärgiks on osaleda Euroopa ja MM-taseme 
võistlustel. Team Estoniat koordineeriks spordidirektor, täpsem nägemus valmib aprilliks 2020.

4. Mihkel Osula valmistab ettepanekud põhikirja muudatuste osas ette järgmiseks nõukogu koosolekuks 
eesmärgiga viia põhikiri vastavusse rahvusvaheliste katusorganisatsioonide põhikirjadega ning tänapäeva 
vajadustega, lähtudes seadusandlusest.

5. Juhatuse liige andis ülevaate esitatud alakomisjonide liikmete kandidaatidest.
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