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Koosolekul osalesid: Marek Kiisa (president, Zoomi vahendusel), Veiko Biene (nõukogu
esimees), Mihkel Osula, Marko Saareke, Martin Arumäe, Toomas Triisa, Rauno Kais
(juhatuse liige). Protokollis Helen Urbanik.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IT-arenduse ja tehnikaga seotud teemad.
Litsentsiga seotud kindlustuse muutmine.
Motospordi kuulsuste koja ja EMF-i auliikmete valimine.
Parimate motosportlaste hääletamine.
100. juubeligala.
Muud teemad.

Arutelu:
1. IT arendus ja tehnika: vajalik arvutustehnika on töötajatel olemas. EMF-i
litsentsisüsteemi arendusse on meiepoolne sisend antud ja tegevus käib
koostöös EAL-ile sarnase süsteemi välja arendanud pakkujaga. See on
infosüsteemide arenduses esimene samm, järgmisena võetakse sama pakkujaga
koostöös ette võistlustele registreerimise süsteem, kuna ka EAL tegeleb sama
arendusega ja meie nõuded on väga sarnased. Samal ajal tegeleb juhatus
kodulehe arendamisega.
2. Juhatus tegi ettepaneku lisada uuest aastast automaatselt miinimumkindlustus.
See muudab litsentside taotlemise lihtsamaks ja tunduvalt soodsamaks, kuna
jääb ära erinevate kindlustuse pakkumiste valimine või oma kindlustuse saatmine
EMF-ile. Samas jääb litsentsi võtjale vabadus võtta endale oma personaalseid
vajadusi kattev kindlustus selliselt pakkujalt nagu ta soovib. Nõukogu oli
ettepanekuga nõus.
3. Motospordi kuulsuste koja liikmed ja EMF-i auliikmed: nõukogu valis 2021 liikmed
motospordi kuulsuste kotta ja esimesed EMF-i auliikmed. Nimed avalikustatakse
EMF-i juubeligalal 8. jaanuaril 2022.
4. Nõukogu valis kandidaadid parima motosportlase, parima naismotosportlase,
parima juuniori motosportlase, parima noore motosportlase ja parima võistkonna
kategooriatesse. Hääletamises saavad osaleda ka kõigi EMF-i liikmesklubide
esindajad ja alakomisjonide liikmed. Hääletamise info saadetakse asjaosalistele
peagi. Parimaid autasustatakse juubeligalal 8. jaanuaril 2022. Nõukogu otsustas
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lisada ka parima motosportlase rändkarikad distsipliinides speedway, trial,
supermoto. Lisaks loodi kategooria Aasta noorsportlane, kuhu kuuluvad 8-16
aastased lapsed, Juuniori kategooriasse aga 17-21 aastased.
Auhinnasaajad valivad vastavad alakomisjonid.
5. 100. juubeligala toimub 8. jaanuaril Tallinna Lauluväljaku ruumides. Täpsem info
avaldatakse esimesel võimalusel. Nõukogust asuvad korralduskomiteesse
Toomas Triisa ja Martin Arumäe, korraldamisel abistab kogenud väline pakkuja.
Oluliste detailide tähtaeg 2. detsember 2021.
6. Nõukogu otsustas premeerida Euroopa kestvuskrossi KV teise koha sportlast
Jane Ilvest 200 euroga.
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