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Aeg:
9.30
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Osavõtjad: Kristi Rande, Anna Krasnikova, Silver Laiv, Matis Toome, Regina Velberg.
Puudus: Gunnar Toomemets (põhjus: lapsega haiglas).
Koosolekut juhatas: Kristi Rande
Protokollis: Veiko Ratas

Koosoleku päevakord:
1) 10-tantsu EMV läbiviimine
a) Peakohtuniku aruanne (Lisa 1)
Info võetud teadmiseks.
b) Kohtunike kutsumisest võistlusele.
Toimus arutelu, peasekretär andis ülevaate ja selgitused toimunud protsessi kohta.
OTSUS: Edaspidi paluti peasekretäril analoogsete ja muude ootamatute olukordade
tekkimisel, enne otsuse langetamist peasekretäri poolt, saata info juhatuse liikmete meilidele,
et oleks võimalus olukorraga tutvuda ja vajadusel juhatuse poolt võtta vastu erakorralisi
otsuseid.
2) TK E,D ja Seenior klasside KV 2015.a. kuupäevadest ja korraldajate leidmise konkursist.
Konkurss kuulutati välja, kuid ühtegi sooviavaldust ei laekunud.
OTSUS: 2015 a.toimub 6 etappi TK E,D ja Seenior klassidele.
3) Euroopa Tantsuliidu juhatuse liikme kandidaadi nimetamine.
Klubidele teade saadetud 23.märtsil Euroopa TSL juhatuse kandidaatide esitamiseks. Tähtaeg
reede, 10.aprill, kl. 15.00, koos kandidaadi CV-ga.
Tähtajaks ühtegi kandidaati ei esitatud.
OTSUS: Eesti ei esita juhatuse liikme kandidaati Euroopa Tantsuliidu kongressile.
4) Klubide protest seoses Tähtede turniiri võistluste raames laagri korraldamise ja auhindadega.
Korraldajalt küsitud kinkekaardi näidis (Lisa 2) ja kutse laagrisse (Lisa 3).
OTSUS: Juhatuse leiab, et tegemist ei ole ülemeelitamisega kuna laagri kutses oli ära märgitud
osalemise tingimused ja kutses, ega kinkekaardil ei ole viidet korraldavale klubile.
Registreerimine koolitusele toimub klubi kaudu ja paariga koos sai tasuta osaleda ka 1 treener.
ERIARVAMUS: A.Krasnikova palus protokollida tema eriarvamus: “minu arust on tegemist
varjatud ülemeelitamisega.”

5) Lepingust Ove Purje ja Viive Vääriga
OTSUS: Viive Väärile teha ettepanek sõlmida käsundusleping kuni 31.detsembrini ilma
korralise ülesütlemise võimaluseta.
Ove Purje nõus jätkama 900 eur tasuga (tööandja kogukulu, esitab arve ETSLile), sõlmida Ove
Purjega käsundusleping.
6) Üldkoosolek 20.juunil 2015.a, kl. 12.00
Päevakord:
- Eelmise üldkoosleku protokolli kinnitamine
- 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine
- 2015.a. eelarve kinnitamine
- Põhikirja muudatused (eelmisel üldkoosolekul edasilükatud teema)
- Juhatuse liikme valimine (eelmisel üldkoosolekul edasilükatud teema)
- TSMi kinnitamine
- Umbusaldus avaldus A.Krasnikovale
- ......
OTSUS: Lisada eelmisel üldkoosolekul tõstatatud punkt: Umbusaludse avaldus A.Krasnikovale.
7) Eesti Koondise kinnitamine (Lisa 4)
OTSUS: Kinnitada Noored 2 koondises 1 paar ST ja 1 paar LA tantsudes. Kinnitada Eesti
koondis esitatud koosseisus.
8) Majandusaasta aruanne 2014.a
OTSUS: Peasekretär ja spordidirektor sõnastavad tegevusaruande ning lisavad selle
majandusaasta aruandele. Paluda G. Toomemetsal tellida audiitoraruanne Ellen Tohvrilt.
9) Täiskasvanud A4 ja Seenior A4 tantsija registritasu
OTSUS:
a) Kehtestada kuni järgmise üldkoosolekuni ajutine reegel TSMi muudatuseks:
§17 punkt (5) juurde lisada alapunkt 3) TK A4 ja Sen A4 klassis juhul, kui tantsupaar osaleb E
klassis ja saavutab 1.-3 koha, siis peab ta jätkama võistlemist E klassis. Nimetatud kohtade mitte
saavutamisel võivad TK A4 ja Sen A4 tantsupaarid jätkata võistlemist A4 klassis
b) kehtestada kuni järgmise üldkoosolekuni ajutine reegel TSMi muudatuseks:
Lisada §17 juurde punkt (7) Täiskasvanute stardiklassis A4 ja Seenioride stardiklassis A4
võistlevad tantsijad võivad osaleda ka E klassis, tasudes eelnevalt tantsijate registrisse kandmise
liikmemaksud vastavalt TSM-is kehtestatud E- ja D-klass noored, täiskasvanud ja seeniorid
suuruses.
10) Marika Järvepõld (Tuzilkina) kohtuniku kategooria.
OTSUS: Kui M.Järvepõld esitab avalduse kohtuniku kategooria saamiseks on talle võimalik
omistada kohtuniku D kategooria.
11) Võlgnevused ETSL ees.
OTSUS: koostada ja saata juhatusele ülevaade võlgnikest summa suuruse ja võlgnevuse päevade
arvu kohta iga kuu lõpus.
12) Tantsijate üleminekud
a) TK Impulss tantsija Philipp Lomakin, E klass, üleminek TK Esperanzasse.
OTSUS: küsida TK Impulsist selgitused ülemineku takistuste kohta, saata talle materjalid
tutvumiseks.
b) TK Impulss tantsija Artjom Raiski D klass üleminek TK Esperanzasse.

OTSUS: Vastavalt ETSL president Kristi Rande ja juhatuse liikme Regina Velbergi poolt
saadetud kirjadele 31.03.2015 on palutud peasekretäril küsida TK Impulsist selgitused. Kõik
materjalid saata TK Impulsi esindajale.
13) R. Velbergi pretensioon seoses TK E,D ja Sen klasside EKV etapiga 4.aprill Kosel (Lisa 5)
OTSUS: Juhtida korraldajate ja peakohtunike tähelepanu, et TSM sätestab kohtunike koosseisu
TK E,D ja Seenior klassidele, kuid kui võistlus toimub Sen vaba klassile, peab kohtunike
kategooria vastama TSMis kehtestatud nõuetele.
14) Peakohtuniku kinnitamine 25.aprill Raplas toimuva EKV jaoks.
Korraldaja ettepanek kinnitada Aime Liiv.
OTSUS: kinnitada 25.aprill Rapla KV peakohtunkuks Aime Liiv.
15) 5 ETSLi liikme avaldus üldkoosoleku kokku kutsumiseks (Lisa 6)
OTSUS: Juhatus rahuldas avaldaja soovi kutsuda kokku üldkoosolek, kuupäevaks määrata
20.juuni, kl. 12.00 ja esitatud päevakorra punktid lisada kõik päevakorda.
Regina Velberg otsuse tegemisel ei osalenud.
16) Alari Liiv avaldus kohtuniku E-kategooria saamiseks.
OTSUS: omistada Alari Liivile kohtuniku E-kategooria.

Järgmine koosolek 26.mai 2015, kl.10.00 ETSLi büroos

Koosoleku juhataja: Kristi Rande

Protokollija: Veiko Ratas

