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Koosolekul osalesid: Veiko Biene (nõukogu esimees), Toomas Triisa, Mihkel Osula, Martin Arumäe,
Marek Kiisa, Rauno Kais (juhatuse liige), Innar Vilba (spordidirektor). Protokollis Helen Urbanik.
Koosolekul ei osalenud Marko Saareke.
Päevakord:
1. Spordidirektori ülevaade Team Estonia projektist.
2. Assistendi ülevaade klubidest ja litsentsidest.
3. Assistendi ülevaade võlglastest.
4. Peasekretäri ülevaade meediaplaanist.
5. Peasekretäri ülevaade 2020. majandustulemustest ja 2021. eelarvest.
6. Motosport 100 juubel.
7. Muud küsimused.
Arutelu:
1. Sportlastele ja Team Estonia liikmetele suunatud koolitused on aasta alguses käima läinud ja
enamiku vastu on huvi suur. Toimus motokrossi noortekoondise A-grupi vanemate koosolek
Tanel Leoki initsiatiivil ja osad grupi liikmed sõitsid ka koos Leokiga Itaaliasse laagrisse.
Esitatud on taotlused Kultuurkapitali kvartali vooru. Motospordi treenerite koolituse neljanda
taseme õppekavad on olemas, taset taotlevad treenerid osalevad ainepunktide kogumiseks
koolitustel, mis sobivad meie õppekavaga. Samuti käib toetajate otsimine Team Estonia
projektile.
2. EMF-i liikmete nimekirjas on hetkel 93 klubi. 2021. aastal on liitunud viis uut klubi: LL Racing,
Toila Automoto Klubi, Eesti Motospordi Akadeemia, Misso Tehnikaspordi Klubi ja A1M Sport.
Pikaajalise võlgnevuse või liikmete/korraldatavate ürituste puudumise tõttu teeb juhatus
nõukogule ettepaneku arvata liikmeskonnast välja järgmised klubid: Mini RC, Funracing, J&U
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Speedway, Saaremoto, Laansoo Motokrossi Team ja Võrtsjärve Ekstreem Enduro.
2021. aastal on 25. veebruari seisuga väljastatud 236 rahvuslikku ja 14 rahvusvahelist
hooajalitsentsi (viimastest pooled A-koondise liikmetele). Ühekordseid litsentse on neljal
võistlusel väljastatud 140. Lisaks on välja antud 1 sponsorlitsents Kaubaalus RM Enduro
Team’ile. Nõukogu tegi ettepaneku luua Team Estonia fänni litsents motospordihuvilistele,
kelle saaks lisada listi, pakkuda soodustusi ja hoida motospordi juures.
Kõigile hetkel EMF-ile võlgu olevatele füüsilisest ja juriidilisest isikutest klientidele on
edastatud arved nõudega need tasuda. Võlgnikega otsitakse võimalusi maksegraafikute
kehtestamiseks. EMF ei osuta võlglastele teenuseid.
Uue meediaplaani kohaselt saadetakse iga nädala alguses listi liikmetele uudiskiri kõige
olulisemast infost ja uudistest. YouTube’is ilmub iga nädal uus “Kurvis kalluta” osa, see
dubleeritakse ka podcastina. Paigas on infovoog, kuidas sisu turundatakse. Samuti saab
monitoorida publiku käitumist. Kõik distsipliinid on kaetud kajastajatega. Nõukogu tegi
ettepaneku teavitada alakomisjone meediaplaanist märtsi esimese nädala lõpuks, et
korraldajad teaksid sellega oma tegevuses arvestada. Motosport 100 juubeliga seoses
tegeleme ka EMF-i puudutava kommunikatsiooniga. Arutusel olid veel noorte
meediakoolituse, kodulehe uuenduse ja sotsiaalmeedia korrastamisega seotud küsimused.
Kodulehe kaasajastamine ja kasutajasõbralikuks muutmine on kavas teostada 2022. aastal.
2020. majandustulemus oli positiivne vaatamata erakordsele aastale. Aruanne kinnitatakse
kevadiselt üldkoosolekul. 2021. a eelarve läheb avalikuks 1. märtsil. Suhtlus eelarve ja
majandustulemuste teemal toimub ainult kirjalikult ja klubide esindajatega.
Esimesed üritused ja kommunikatsioon seoses Eesti motospordi 100. juubeliga on toimunud.
EMF-i initsiatiivil loodi automoto100.ee veeb, mida arendatakse edasi. Plaanis on 100.
juubelihooaja auhinnad teha väga erilised ja kommunikeerida nende valmimise lugu hooaja
algusest peale. Arutlusel olid veel juubelisümboolikaga fännitooted jm teemad.
Arutlusel olid ka muudatused kalendris seoses valitsuse piirangutega. Otsustati, et
muudatuste tegemisel seatakse esmatähtsaks Eesti meistrivõistlused, millele järgnevad
väiksema tähtsusega sarjad.
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