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Aastakonverentsi staatus: 19.04.2012 kokku kutsutud esmasele aastakonverentsile ühingu
82-st liikmest teatas osalemisest 12.aprilliks 2012 3 hääle- ja osalemisõigusega liiget ning
sellega vajalikku kvooruminõuet ei täidetud.
Uue aastakonverentsi toimumise ajal on ühingu nimekirjas kokku 82 liiget. 24 liikmel oli
enne aastakonverentsi toimumist liikmemaks tasumata. Seega on vastavalt ühingu põhikirja
punktide 3.7.1. ja 4.1.1. alusel aastakonverentsil osalemise ja hääleõigus 58 liikmel.
Aastakonverentsil oli kohal 9 liiget.
Vastavalt föderatsiooni põhikirja punktile 4.1.4. on uus aastakonverents pädev vastu võtma
otsuseid, sõltumata aastakonverentsil esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui
aastakonverentsil on esindatud vähemalt kaks liiget. Uus aastakonverents on seega
otsustusvõimeline.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koosoleku reglemendi kinnitamine;
Põhikirja muutmine
Föderatsiooni juhatuse määramine
Juhatuse ülevaade tehtud tööst;
Föderatsiooni liikmemaksu ning sisseastumistasu määra kehtestamine;
Majandusaasta aruande kinnitamine;
Eesti spordiregister

1) Koosoleku reglemendi kinnitamine
Föderatsiooni juhatus Veiko Biene loeb ette konverentsi reglemendi ja päevakorra ning teeb
ettepaneku need kinnitada. Ühehäälselt kinnitati reglement ja päevakord.
2) Mootorrattaspordi Föderatsiooni Põhikirja muutmine
Ühehäälselt kinnitati põhikirja muudatus.

3) Föderatsiooni juhatuse määramine
Juhatuse liikme kandidaate oli üles seatud üks – Veiko Biene. Ühehäälselt otsustati, et EMF
juhatuse liikme ja peasekretärina jätkab järgneval kolmel aastal Veiko Biene.
4) Juhatuse ülevaade tehtud tööst
Föderatsiooni juhatus Veiko Biene loeb ette juhatuse tegevusaruande ja vastab küsimustele.
5) Föderatsiooni liikmemaksu ning sisseastumistasu määra kehtestamine
Föderatsiooni juhatus tegi ettepaneku kehtestada 2013 aasta liikmemaksuks 160 (ükssada
kuuskümmend ) eurot ja sisseastumistasu määraks 200 (kakssada) eurot. Ühehäälselt kinnitati
tasude määrad.
6) Majandusaasta aruande kinnitamine
2011 majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt.
7) Eesti spordiregister
Eesti Spordiregister on riiklikul tasemel üks tähtsamaid registreid, mille alusel jagatakse
riiklikest vahenditest toetust nii noortespordile kui ka tegevustoetusi. EMF liikmesklubidest
on pea kolmveerand Eesti Spordiregistris kirjas, kuid spordiala arengu seisukohalt peaks kõik
klubid ennast seal registreerima ning juba olemasolevaid andmeid uuendama.

Koosolek lõppes kell 13.00

Koosoleku juhataja Veiko Biene
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