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Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr J-06/09/2014 
 

           6.09.2014 
 

Toimumise koht: Peterburi tee 38, Tallinn 

Algus kell 14.00 lõpp kell 14.25 

Juhatas: Kalle Klandorf  
 
Protokollis: Jelena Kalbina  
    
 
JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. Eesti Poksiliidu peasekretäri määramine 

2. AIBA 13-14.novembril toimuval kongressil EPL esindaja valimine 

3. Järgmise juhatuse koosoleku aja määramine 

4. Muud küsimused 

 

 
1. Eesti Poksiliidu peasekretäri määramine 

 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf esitas ettepaneku määrata peasekretäriks 
Jelena Kalbina. Rohkem ettepanekuid ei esitatud. 

OTSUS: 

Üksmeelselt valiti EPL peasekretäriks Jelena Kalbina. 

 

2. AIBA 13-14.novembril toimuval kongressil EPL esindaja määramine 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tegi ettepaneku määrata Liidu esindajaks AIBA 
kongressil (13-14.november) juhatuse liikme Vadim Nikiforovi. Rohkem ettepanekuid ei 
esitatud. 

OTSUS: 

Üksmeelselt EPL esindajaks AIBA kongressil valiti Vadim Nikiforovi. 

 

3. Järgmise juhatuse koosoleku aja määramine 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf teatas, et järgmine juhatuse koosolek toimub 
23.septembril algusega kell 13.00 aadressil Vabaduse väljak 7-603, Tallinn.  

President palus juhatuse liikmetel ja peasekretäril kooskõlastades klubidega valmistada 
ette küsimusi, mida arutatakse teisel juhatuse koosolekul.  
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4. Muud küsimused 

 

• Talliinn Box Open. Juhatus otsustas, et käesoleval aastal Liit ei vii läbi Tallinn Box 
Open’i võistlusi.  

• Balti Liiga. Seoses Liidu juhtkonna vahetusega otsustati käesoleval aastal 
rahvusvahelisi võistlusi mitte korraldada. Sellega seoses anti peasekretärile 
ülesanne saata Leedu ja Läti poksiliitudele (samuti ka Soome poksiliidule) kirja, 
informeerimaks neist EPL juhtkonna vahetusest ning soovist korraldada 
rahvusvahelisi võistlusi 2015.aastast alates.  

• Peasekretärile anti ülesandeks saata Eesti Olümpiakomiteesse vastavasisuline 
kiri informeerimaks EPL juhtkonna koosseisu muudatustest. 

• Komisjonide moodustamine (võetakse arutusele järgmisel juhatuse koosolekul). 
Peasekretärile anti ülesanne saata kõigile Liidu liikmetele kiri, paludes neil 
esitada omapoolseid kandidaate moodustavatesse komisjonidesse (kohtunike, 

treenerite ja distsiplinaarkomisjonid).  

• Peasekretärile anti ülesanne korraldada raamatupidamise, dokumentide, 
inventari ja muu vara (sh koduleht, e-post) üleandmine. 

• Peasekretärile anti ülesanne korraldada registris andmete muutmine seoses EPL 
juhtkonna vahetusega. 

 

 

Kalle Klandorf    Jelena Kalbina 

(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 

______________________    _________________________ 

(nimi ja allkiri)     (nimi ja allkiri) 

EPL juhatuse koosoleku juhataja  EPL juhatuse koosoleku protokollija  

6.09.2014     6.09.2014    


