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Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokoll nr 06/09/2014 
 

           6.09.2014 
 

Toimumise koht: Peterburi tee 38, Tallinn 

Algus kell 12.00, lõpp kell 14.00 

Juhatas: Jakov Peterson  
 
Protokollis: Jelena Kalbina  
    
Koosolekul oli esindatud 23 liikmesklubi 27-st. Samuti viibis koosolekul 13 külalist. 
 

1. Üldkoosoleku juhataja valimine 
 
Eesti Poksiliidu liikmesklubi Artemi Tepi Poksiklubi esindaja Vadim Nikiforov tegi 
ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Jakov Petersoni. Rohkem ettepanekuid ei 
esitatud. 
 
Viidi läbi avalik hääletus.  
 
OTSUS: 
 
Tulemusena 20 häält poolt, 0 häält vastu ja 3 häält erapooletut valiti üldkoosoleku 
juhatajaks Jakov Peterson.  
 

2. Üldkoosoleku protokollija määramine 
 
Üldkoosoleku juhataja Jakov Peterson esitas ettepaneku valida koosoleku protokollijaks 
Jelena Kalbina. Rohkem ettepanekuid ei laekunud. 
 
Viidi läbi avalik hääletus.  
 
OTSUS: 
 
Tulemusena 18 poolt, 0 vastu ja 5 erapooletut, valiti üldkoosoleku protokollijaks Jelena 
Kalbina. 
 

3. Häältelugemiskomisjoni liikmete valimine 
 
Koosoleku juhataja tegi ettepaneku moodustada häältelugemiskomisjon. Koosolekul 
esitati järgmised kandidaadid: Tõnu Pomerants, Toomas Tatrik ja Vjatšeslav Zaretšnev.  
 
Viidi läbi avalik hääletus. 
 
OTSUS: 
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Tulemusena 20 häält poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut, valiti häältelugemiskomisjoni 
liikmeteks Tõnu Pomerants, Toomas Tatrik ja Vjatšeslav Zaretšnev. Komisjoni 
liikmed otsustasid seejärel määrata komisjoni esimeheks Tõnu Pomerantsi. 
 
 

4. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 
 
Eesti Poksiliidu juhatuse liige Viktor Nikulin on 26.08.2014 edastanud kõigile 
liikmeklubidele ja juhatuse liikmetele üheteistkümne Eesti Poksiliidu liikmeklubi poolt 
allkirjastatud üldkoosoleku kokkukutsumise nõude, eesmärgiga kutsuda tagasi Eesti 
Poksiliidu praegune president Vello Kade ning valida Liidule uus president ja juhatus. 
Lähtuvalt põhikirjast on juhatus kohustatud kutsuma kokku üldkoosoleku kui seda 
nõuavad 1/3 Liidu liikmetest, mida juhatus tegigi.  
 
Lähtuvalt Mittetulundusühingute seadusest § 201(1) Üldkoosoleku päevakorra määrab 
juhatus, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku 
mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra. 
 
Päevakord saadeti välja järgmisel kujul: 
   
ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. Eesti Poksiliidu presidendi valimine 

2. Eesti Poksiliidu juhatuse liikmete valimine 

3. Muud küsimused 

 
Eesti Poksiliidule saabus 1.09.2014 nõue täiendavate küsimuste võtmiseks üldkoosoleku 
päevakorda. Vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale p.20.1 võivad vähemalt 1/5 Liidu 
liikmetest nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, kui see toimub mitte 
hiljem, kui üks nädal pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist. 

Kuue liikme poolt allkirjastatud avalduses oli avaldatud soov lisada 6.09.2014 Eesti 
Poksiliidu üldkoosoleku päevakorda järgmine punkt: 

Eesti Poksiliidu aupresidendi valimine. Vello Kade valimine Eesti Poksiliidu 
aupresidendiks. 

Seega oli pakutud päevakord järgneval kujul. 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 
1. Eesti Poksiliidu presidendi valimine 

2. Eesti Poksiliidu juhatuse liikmete valimine 

3. Vello Kade valimine Eesti Poksiliidu aupresidendiks 

4. Muud küsimused 

 

Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada päevakord. Hääletamisele pandi 
päevakord algsel ja muudetud  kujul.  

Viidi läbi avalik hääletus. 
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OTSUS: 

Tulemusena 16 häält poolt, 2 vastu ja 5 erapooletut, kinnitati päevakord järgmisel kujul: 

 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 
1. Eesti Poksiliidu presidendi valimine 

2. Eesti Poksiliidu juhatuse liikmete valimine 

3. Muud küsimused 

 

Üldkoosolek leidis, et Vello Kade aupresidendiks valimine ei ole kooskõlas Eesti 
Poksiliidu kehtiva põhikirjaga.  

Nimelt, Eesti Poksiliidu põhikirja p.10.8 järgi, autasustab ja stimuleerib Poksiliit 
spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, annab välja 
stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale. Samas, ei ole põhikirjas 
sätestatud aupresidendi mõistet (nimelt keda tohib Liit määrata aupresidendiks, milliste 
kriteeriumide alusel toimub aupresidendi valimine, millised kohustused kaasnevad 
aupresidendiks valitud inimese suhtes jms.). Aupresidendi mõiste määramine ja selle 
viimine Liidu põhikirja toob tingimata kaasa Eesti Poksiliidu põhikirja muutmise. 
Kõnealust päevakorrapunkti 6.09.2014 üldkoosoleku päevakord ei sisaldanud.   

 

4. Eesti Poksiliidu presidendi valimine 

Eesti Poksiliidu president Vello Kade avaldas üldkoosolekul soovi astuda tagasi. Vello 
Kade tagasiastumise avaldus on käesoleva üldkoosoleku protokolli lahutamatuks osaks 
(vt Lisad).  

Üldkoosolekul esitati Eesti Poksiliidu uue presidendi kandidaadiks Kalle Klandorf. 
Rohkem kandidaate ei esitatud.   

Viidi läbi avalik hääletamine.  

 

OTSUS: 

Tulemusena 22 häält poolt ja 0 häält vastu valiti uueks Eesti Poksiliidu presidendiks 
Kalle Klandorf.  

Kalle Klandorf tänas kõiki usalduse ja toetuse eest ning esines oma visiooniga.  

 

5. Eesti Poksiliidu juhatuse valimine 

Oma sõnavõtu lõpus pakus president välja kandidaadid juhatuse liikmeteks, kelleks ta 
nimetas: Vadim Nikiforov’i, Andrei Kostjankov’i, Valdo Kulla, Alar Nääme ja Valeri 
Konovalov’i. 

Üldkoosolekul esitati lisaks ka järgmised kandidaadid: Aleksandr Jegorov ja Artur 
Sinilill.  

Viidi läbi salajane hääletus. Anti välja 22 sedelit. Tagastati 22 sedelit. Nende hulgas oli 1 
rikutud. 
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Häältelugemiskomisjon viis läbi häälte lugemise. Häältelugemiskomisjoni protokoll on 
käesoleva protokolli lahutamatuks osaks (vt. Lisad). 

OTSUS: 

Eesti Poksiliidu juhatuse liikmeteks valiti: 

Valdo Kulla, Alar Nääme, Andrei Kostjankov, Artur Sinilill, Vadim Nikiforov ja Valeri 
Konovalov.  

 

6. Muud küsimused 

Sõnavõttudega esinesid üldkoosolekul: 

• Oleg Jeremeev. Tema püstitas probleemi, kus vaatamata kõigile vajalikele 
toimingutele ei ole tema klubi MEN’s sport poksiklubi tänaseni Eesti Poksiliidu 
liikmena registreeritud.   

• Vladimir Mazjakin. Vladimir esines tänusõnadega, kus tunnustas endise 
presidendi Vello Kade tööd poksiliidu juhina. Samuti soovis ta edu uuele 
juhatusele. Vladimir avaldas usku näha senisest tõhusamat koostööd juhatuse 
ja klubide vahel, paremat dokumentide haldamist sh. koosolekute protokollide 
ja muude dokumentide kättesaadavust. Palus hoolikalt valida Liidule uus 
treenerite komisjon ja peasekretär. Vladimir palus teha koostööd kõikide 
klubidega Spordikooli liikmete valimisel.  

• Albert Starikov, kes viitas probleemile, et tema klubi punktid 2013.aasta eest 
ei ole õigesti kajastatud. Ta lubas saata vajalikku tõestusmaterjali punktide 
parandamiseks. 

• Vadim Nikiforov tänas Vello Kade pikaajalise koostöö eest. Soovis uuele 
juhatusele edu. 

 

Kalle Klandorf palus kõigil uutel juhatuse liikmetel koguneda esimeseks juhatuse 
koosolekuks.  

 

Üldkoosoleku juhataja kuulutas Eesti Poksiliidu üldkoosoleku lõppenuks. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 

Jakov Peterson    Jelena Kalbina 
______________________    _________________________ 

(nimi ja allkiri)     (nimi ja allkiri) 

EPL üldkoosoleku juhataja   EPL üldkoosoleku protokollija  

6.09.2014     6.09.2014    


