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Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr J-2/06/2018 

 

                     2.06.2018, Tallinn 

 

 

 

Toimumise koht:  Hotell Susi, konverentsiruum Mari 

Algus:   Kell 10:00 

Lõpp:    Kell 11:00 

 

Juhatas:   Kalle Klandorf, EPL president 

Protokollis:   Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

 

 

Osalesid: 

 

Kalle Klandorf, EPL president ja juhatuse liige 

Artur Sinilill, EPL juhatuse liige ja koondise koordinaator 

Valeri Konovalov, EPL juhatuse liige 

Andrey Kostenkov, EPL juhatuse liige 

Alar Näa ̈me, EPL juhatuse liige 

Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

 

 

Puudusid: 

 

Vadim Nikiforov, EPL juhatuse liige 

 

 

 (Osalejate nimekiri koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1) 
 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

 

 

1. Eesti Poksiliidu 2017.majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine; 

2. Eesti Poksiliidu tunnustusmeenete saajate nimekiri ja selle kinnitamine; 

3. Kahe poksiklubi väljaarvamine Eesti Poksiliidu koosseisust; 

4. Eesti Poksiliidu üldkoosolek, alaliidu juhatuse valimised; 

5. Muud küsimused. 
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1. Eesti Poksiliidu 2017.majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine 

 

Eesti Poksiliidu peasekreta ̈r Jelena Kalbina tutvustas alaliidu juhatusele Eesti Poksiliidu 2017. 

majandusaasta aruannet (Eesti Poksiliidu 2017.majandusaasta aruanne on käesoleva protokolli Lisa 2), 
mis oli kõigile juhatuse liikmetele elektroonsel kujul eelnevalt saadetud. Juhatuse liikmetel ei tekkinud 

küsimusi aruande osas ja peasekretär tegi ettepaneku panna 2017.majandusaasta aruande kinnitamine 

hääletamisele. 

 

OTSUS: 

 

Hääletamistulemusena, 5 häält poolt, 0 häält vastu ja 0 erapooletut, kinnitati Eesti Poksiliidu 

2017.majandusaasta aruanne ja suunati see Eesti Poksiliidu üldkoosolekule (2.06.2018 kell 12.00, Susi 

hotell) lõplikuks kinnitamiseks. 

 

 

2. Eesti Poksiliidu tunnustusmeenete saajate nimekiri ja selle kinnitamine 

 

Käesoleva aasta alguses tellis Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina “EV100” ja Eesti Poksiliidu 

sümboolikaga tunnustusmeeneid (medalid karbis). Nendega soovitakse tunnustada staažikamad 

poksitreenerid, aktiivsed poksiveteranid, silmapaistvad (k.a tänaseks päevaks spordikarjääri ära 
lõpetanud) poksijad jt. Tunnustusmeeneid saavate kandidaatide nimekirja koostati koostöös alaliidu 

liikmesklubidega ja nende poolt laekunud ettepanekute põhjal. Igal klubil, treeneril, kohtunikul ja 

sportlasel oli võimalik esitada alaliidule kandidaatide nimed. Eesti Poksiliidu peasekretär tutvustas 

juhatuse liikmetele lõpliku EPL tunnustusmeenete saajate nimekirja. Alaliidu juhatuse liige Valeri 

Konovalov tegi ettepaneku lisada kandidaatide nimekirja Oleg Jeremejevit. Rohkem ettepanekuid ei 

esitatud. Peasekretär tegi ettepaneku panna tunnustusmeenete saajate nimekirja kinnitamine 

hääletamisele.  

 

(Eesti Poksiliidu tunnustusmeeneid väärinud inimeste nimekiri on käesoleva protokolli Lisa 3) 
 
OTSUS: 

 
Hääletamistulemusena, 5 häält poolt, 0 häält vastu ja 0 erapooletut, kinnitati Eesti Poksiliidu 

tunnustusmeeneid saavate inimeste nimekirja. 

 

 

3. Kahe poksiklubi väljaarvamine Eesti Poksiliidu koosseisust; 

 

3.1. Poksiklubi Wiru Treening  

 

Poksiklubil Wiru Treening lasub alaliidu ees 603.- eur suurune võlgnevus (sh. 2018.aasta liikmemaks), 
mille likvideerimast klubi loobub.  

 

3.2. Poksiklubi Tapa 

 

Poksiklubi Tapa avaldas soovi astuda EPL koosseisust välja poksiklubis treeningtegevuse peatamise 

tõttu. Poksiklubi on nõus maksma 2017.aasta liikmemaksu, kuid palus 2018.aasta liikmemaksu arve 

annuleerimist.  

  

OTSUS: 
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1. Arvata Eesti Poksiliidu koosseisust välja poksiklubi Wiru Treening võlgnevuse ja põhikirjaliste 

kohustuste mittetäitmise tõttu. Poksiliidul pöörduda inkasso poole võlgnevuse sissenõudmiseks. 

2. Arvata Eesti Poksiliidu koosseisust välja poksiklubi Tapa juhatuse esindaja sooviavalduse alusel. 

Rahuldada klubi palve ja annuleerida 2018.aasta liikmemaksu arve peale 2017.aasta liikmemaksu 

tasumist klubi poolt. 

 

 

4. Eesti Poksiliidu üldkoosolek, alaliidu juhatuse valimised 

 

Alaliidu president Kalle Klandorf küsis juhatuse liikmete käest kas nad on valmis jätkama tööd uues, 

tänasel Eesti Poksiliidu üldkoosolekul valitavas juhatuse koosseisus. Kõik juhatuse liikmed kinnitasid 

oma soovi ja valmisolekut kandideerima uude EPL juhatuse koosseisu ja esitasid vastavad kirjalikud 

avaldused. 

 

Kalle Klandorf kinnitas ka enda tahet ja valmisolekut kandideerima Eesti Poksiliidu presidendi kohale. 

 

OTSUS: 

 

1.  Kinnitada alaliidu presidendi kandidaadiks Kalle Klandorf. 

1. Kinnitada alaliidu juhatuse liikmete kandidaatideks Artur Sinilill, Valeri Konovalov, Andrey 

Kostenkov, Alar Nääme, Vadim Nikiforov (koosolekul ei viibinud, kuid eelnevalt esitas vastavasisulise 
avalduse kirjalikul kujul). 
 

5. Muud küsimused 

 

Muid küsimusi ei püstitatud. 

 

 

EPL president Kalle Klandorf tänas juhatuse liikmeid produktiivse koostöö eest ja kuulutas EPL 

juhatuse koosoleku lõppenuks. 

 

Järgmise EPL juhatuse koosoleku ajast ja kohast teavitatakse EPL juhatuse liikmeid täiendavalt.  

 

 

Allkirjastatud protokolli originaal koos lisadega asub EPL arhiivis. 

 

 

Kalle Klandorf       Jelena Kalbina 

 

 

______________________     ______________________ 

 

EPL juhatuse koosoleku juhataja     EPL juhatuse koosoleku protokollija 

2.06.2018       2.06.2018 

 

 

Eesti Poksiliidu juhatuse koosoleku protokolli nr. J-2/06/2018 lisad: 

 

Lisa 1: Osalejate nimekiri koos allkirjadega; 

Lisa 2: Eesti Poksiliidu 2017.majandusaasta aruanne; 

Lisa 3: Eesti Poksiliidu tunnustusmeeneid väärinud inimeste nimekiri. 


