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Aastakonverentsi staatus: 11.11.2013 kokku kutsutud esmasele aastakonverentsile ühingu 82
liikmest teatas osalemisest 4. novembriks 2013 14 hääle- ja osalemisõigusega liiget ning sellega
vajalikku kvooruminõuet ei täidetud.
Vastavalt Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni põhikirja punkt 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.
Kordusaastakonverentsi toimumise ajal on vastavalt ühingu põhikirja punktidele 3.7.1. ja 4.1.1.
aastakonverentsil osalemise ja hääleõigus 65 liikmel. Aastakonverentsil osales 51 liiget.
Vastavalt EMFi 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.
Aastakonverentsi päevakord:
1. Koosoleku reglemendi kinnitamine.
2. Juhatuse ülevaade tehtud tööst.
3. Nõukogu liikmete valimine.
4. Juhatuse liikmete valimine.
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. Juhatuse ja presidendi ülevaade tehtud tööst.
Föderatsiooni president Mati Heinsar pöördub konverentsil osalejate poole kokkuvõttega ligi 15
aastat kestnud tööst organisatsiooni nõukogus ja Eesti motospordi edendamisel. Ta paneb kõigile
osalejatele südamele lähtuda oma otsustes eelkõige ala edasiarendamisest.
Föderatsiooni juhatuse liige Veiko Biene esitab ülevaate 2012. aasta ja 2013. aasta (kuni 31.
oktoobrini) tegevusest.
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonil oli 2012. aastal 81 liiget. Läbi liikmesklubide andis
föderatsioon 2012. aastal välja kokku 952 võistlejalitsentsi, millest hooajalitsentse oli 721 ja
ühekordseid võistluslubasid 231.
EMF-i egiidi all toimus 2012. aastal kokku 100 võistlust-üritust, millest 2 Euroopa meistrivõistluste
etappi ning 1 maailmameistrivõistluste etapp.

2013. aastal on EMF läbi liikmesklubide andnud välja 750 hooajalitsentsi, ühekordseid
võistluslubasid 950.
EMF-i egiidi all on 2013. aastal toimunud üle 100 võistluse-ürituse, millest 2
maailmameistrivõistluste etappi ja 2 Euroopa meistrivõistuste etappi.
MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon majandusaasta aruanded on kõigile kättesaadavad
Äriregistri kaudu.
3. Nõukogu liikmete valimine.
Valmimiskomisjoni liikmeteks otsustab aastakonverents ühehäälselt kinnitada järgmised isikud:
Marko Saareke, Lembit Nõlvak ja Jaak Soolep.
Toimub hääletamine, kus igal liikmel on üks hääletussedel, millel ta saab märkida kuni viis
nõukogu liikme kandidaati, keda ta valib föderatsiooni nõukokku. Hääletamise tulemused on
järgmised. Nõukogu liikmeteks valiti lihthäälteenamusega:
Andre Sepp 49 häält
Ivar Kiil 40 häält
Lauri Roosiorg 38 häält
Indrek Viks 36 häält
Ain Kuusik 29 häält
Valituks ei osutunud Ülle Rajasalu (28 häält), Karmo Kaares (21 häält), Tauno Tuula (12 häält).
4. Juhatuse liikme valimine.
Toimub hääletamine, kus igal liikmel on üks hääletussedel, millel ta saab märkida ühe juhatuse
liikme kandidaadi, kelle ta valib föderatsiooni juhatusse. Hääletamise tulemused on järgmised.
Juhatuse liikmeks valiti lihthäälteenamusega:
Helen Urbanik 32 häält.
Triin Trofimov sai 17 häält.
2 juhatuse liikme valimissedelit olid kehtetud.
Koosolek lõppes kell 14:00
Koosoleku juhataja Veiko Biene
Protokollija Margot Merisalu

