
 

EESTI POKSILIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 19/06/2022 

Tallinnas, 19.06.2022 

Toimumise koht:  Jaan Koorti 22, Tallinn 

Algus:   11:00 

Lõpp:   14:30 

Juhatasid:   Kalle Klandorf, EPL president  

Protokollis:  Jelena Kalbina, EPL peasekretär 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algas kell 10.30. 

Koosolekul oli esindatud 31 hääleõiguslikku liiget (delegaati) 31-st. Lähtuvalt EPL põhikirjast, §23 

üldkoosolek oli otsustusvõimeline. 

EPL 19.06.2022 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleõiguslike esindajate registreerimisleht 

koos allkirjadega on käesoleva protokolli Lisa 1. 

Tulenevalt põhikirjast paragrahv 22. Üldkoosolekut juhatab koosoleku juhatajana Liidu president või 

liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Liikmed ei avaldanud soovi teise juhataja valimiseks.  

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf tervitas osavõtjaid ja juhatas üldkoosoleku sisse. 

1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Kalle Klandorf tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku päevakord, mis oli kõigile klubidele välja 

saadetud vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale (§20). 

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 

1. 2021. majandusaasta aruande tutvustamine ja selle kinnitamine;  

2. Eesti Poksiliidu presidendi ja juhatuse liikmete valimine volituste tähtaja 

lõppemise tõttu; 

3. Muud küsimused 

Viidi läbi avalik hääletus üldkoosooleku päevakorra kinnitamiseks. 

OTSUS: 

Ühehäälselt kinnitati üldkoosoleku päevakord. 

 



 

Päevakorrapunkt 1. 2021. majandusaasta aruande tutvustamine ja selle kinnitamine 

Eesti Poksiliidu 2021. majandusaasta aruanne oli kõigile alaliidu liikmesklubidele elektroonsel kujul 

välja saadetud enne alaliidu üldkoosolekut. 

Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf ja peasekretär Jelena Kalbina tutvustasid 2021. majandusaasta 

tegevusaruannet.  

Eesti Poksiliidu raamatupidaja Annika Pärg ja peasekretär Jelena Kalbina tutvustasid 2021. 

majandusaasta finantsaruannet. 

Eesti Poksiliidu 2021. majandusaasta aruanne täies mahus on käesoleva protokolli lahutamatu osa 

(Lisa 3). 

Küsimusi koosolekul ei tõstatatud ning Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf pani 2021.aasta 

majandusaasta aruande kinnitamine avalikule hääletamisele. 

OTSUS: 

Ühehäälselt kinnitati Eesti Poksiliidu 2021. majandusaasta aruanne. 

Päevakorrapunkt 2. Eesti Poksiliidu presidendi ja juhatuse liikmete valimine volituste 

tähtaja lõppemise tõttu 

Vastavalat Eesti Poksiliidu põhikirjale, §27. Liidul on juhatus, mis teda juhib ja esindab. Liidu juhatuse 

liikmete arv on 5-7. Juhatuse liikmete volituste aeg on neli aastat (üks olümpiaad) ning selleks 

ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Presidendil on õigus esitada 

üldkoosolekule kinnitamiseks muudatusi juhatuse koosseisus. Juhatuse liige peab olema teovõimeline 

füüsiline isik. 

§28. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks üleseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv 

eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete 

esindajatest. Häälte võrdsel jagunemisel toimub ümber hääletamine. Juhatuse üheks liikmeks on 

president, kes korraldab juhatuse tegevust. President valitakse teistest liikmetest eraldi. Presidendi 

valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi 

poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest. Juhul, kui üks või mitu 

juhatuse liiget või eraldi valitav president jääb valimata põhjusel, et nad ei saanud üle poole 

üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete esindajate häältest, korraldatakse mittevalitute osas 

järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid. Asepresident valitakse juhatuse liikmete poolt juhatuse 

liikmete hulgast. Asepresident osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole juhatuse liikmete 

arvust. 

Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina pöördus üldkoosoleku osalejate poole ettepanekuga seada 

üles kandidaadid alaliidu presidendi kohale. Presidendi kandidatuuriks oli seatud ainult üks kandidaat 

– senine pikaajaline alaliidu president Kalle Klandorf. Rohkem kandidaate ei esitatud. Peasekretär palus 

nimekirja sulgemist. Häältetulemusena 31 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut suleti presidendi kandidaatide 

nimekirja. Seejäel pani alaliidu peasekretär Jelena Kalbina presidendi valimised avalikule 

hääletamisele. Tulemusena 31 poolt, 0 vastu ja 0 erapooletut valiti alaliidu presidendiks tagasi senine 

president Kalle Klandorf. 



 

 

Eesti Poksiliidu president tänas kõiki talle osutatud toetuse ja usalduse eest ning soovis kõigile 

konstruktiivse ja meeldiva koostöö jätku. 

Eesti Poksiliidu president tegi osalejatele ettepaneku esitada kandidaadid juhatuse liikmete kohale.  

Kokku oli registreeritud 11 (üksteist) juhatuse liikme kandidaadi: Artur Sinilill (kandidaat nr 1), 

Gennadi Tolmatšov (kandidaat nr 2), Jakov Peterson (kandidaat nr 3), Valeri Konovalov (kandidaat 

nr 4), Ruslan Lopukhin (kandidaat nr 5), Viktor Nikulin (kandidaat nr 6), Dmitri Meliss (kandidaat 

nr 7), Jevgeni Golovatš (kandidaat nr 8), Sergei Tšaškin (kandidaat nr 9), Aleksander Pahmurko 

(kandidaat nr 10) ja Vassili Kamanin (kandidaat nr 11). Kõik kandidaadid andsid oma nõusoleku 

juhatusse kandideerimiseks.  

Rohkem kandidaate ei esitatud. Peasekretär palus nimekirja sulgemist. Häältetulemusena 31 poolt, 0 

vastu ja 0 erapooletut suleti juhatuse liikmete kandidaatide nimekirja. 

Seejärel toimus sedelitel salajane hääletamine. 

Väljastatud hääletussedeleid: 31. 

Tagastatud hääletussedeleid: 31. 

Tühjad ja rikutud hääletussedelid: 0. 

 

1. kandidaadi Artur Sinilill´e poolt oli hääletanud 28 hääleõiguslikku liiget. 

2. kandidaadi Gennadi Tolmatšov´i poolt oli hääletanud 21 hääleõiguslikku liiget. 

3. kandidaadi Jakov Peterson´i poolt oli hääletanud 21  hääleõiguslikku liiget. 

4. kandidaadi Valeri Konovalov´i poolt oli hääletanud 20  hääleõiguslikku liiget. 

5. kandidaadi Ruslan Lopukhin´i poolt oli hääletanud 12 hääleõiguslikku liiget. 

6. kandidaadi Viktor Nikulin´i poolt oli hääletanud 7 hääleõiguslikku liiget. 

7. kandidaadi Dmitri Meliss´i poolt oli hääletanud 9 hääleõiguslikku liiget. 

8. kandidaadi Jevgeni Golovatš´i poolt oli hääletanud 13 hääleõiguslikku liiget. 

9. kandidaadi Sergei Tšaškin´i poolt oli hääletanud 16 hääleõiguslikku liiget. 

10. kandidaadi Aleksandr Pahmurko poolt oli hääletanud 3 hääleõiguslikku liiget. 

11. kandidaadi Vassili Kamanin´i poolt oli hääletanud 7 hääleõiguslikku liiget. 

 

Vastavalt Eesti Poksiliidu põhikirjale (§28), Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks üleseatud 

kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole 

üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest, juhatuse üheks liikmeks on president, kes 

korraldab juhatuse tegevust ning president valitakse teistest liikmetest eraldi ja §27. Liidu juhatuse 

liikmete arv on 5-7.  

Seega peab juhatuse liikme kandidaat valituks osutamiseks koguma vähemalt 16 häält. 

Hääletustulemuste järgi alaliidu juhatuse liikmeteks osutusid valituks: 

Artur Sinilill, Gennadi Tolmatšov, Jakov Peterson, Valeri Konovalov, Sergei Tšaškin ja 

Kalle Klandorf (valiti teistest liikmetest eraldi). Kokku osutus valituks 7 juhatuse liiget, 

mis on kooskõlas alaliidu põhikirjaga. 



 

OTSUS: 

Alaliidu presidendiks valiti Kalle Klandorf. 

Alaliidu juhatuse liikmeteks valiti Artur Sinilill, Gennadi Tolmatšov, Jakov Peterson, Valeri 

Konovalov, Sergei Tšaškin ja Kalle Klandorf (valiti teistest liikmetest eraldi). Kokku 

osutus valituks 7 juhatuse liiget (nende seas alaliidu president). 

 

Päevakorrapunkt 3. Muud küsimused 

Arutati jooksvaid küsimusi, kuid otsuseid nende osas ei tehtud. Alaliidu peasekretär pani 

kirja tõstatatud ettepanekud ja teemad ning lubas nende arutamist juhatuses. 

 

Kalle Klandorf 

(allkirjastatud protokoll EPL arhiivis) 

EPL juhatuse koosoleku juhataja 

 

Jelena Kalbina 

(allkirjastatud protokoll EPL arhiivis) 

EPL juhatuse koosoleku protokollija 

 

 

Eesti Poksiliidu üldkoosoleku protokolli nr. 19/06/2022 lisad: 

Lisa 1:  EPL 19.06.2022 üldkoosolekul osalenud alaliidu liikmete hääleõiguslike esindajate 

registreerimisleht. 

Lisa 2:   EPL 19.06.2022 üldkoosolekul osalenud külaliste registreerimisleht. 

Lisa 3:    Eesti Poksiliidu 2021. majandusaasta aruanne. 


