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Kohal viibisid: Nõukogu liikmed Andre Sepp, Ivar Kiil, Lauri Roosiorg, Indrek Viks ja Ain Kuusik; juhatuse liige Helen
Urbanik. Ülevaate tehtud tööst ja hetkeseisust andsid ka EMF-i senine president Mati Heinsar ja senine peasekretär
Veiko Biene ning raamatupidaja Tambet Kuresoo.
Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade tehtud tööst ja organisatsioonist.
2. Ülevaade majanduslikust seisust.
3. Litsentsid ja kindlustused.
4. Alakomisjonid.
5. EMF-i põhikiri.
6. Meediatöö.
7. Nõukogu töö korraldamine.
8. Nõukogu esimehe (presidendi) ja aseesimehe (asepresidendi) valimine.
9. Peasekretäri määramine.
1. Ülevaade tehtud tööst ja organisatsioonist.
EMF-i senine president Mati Heinsar ja senine peasekretär Veiko Biene andsid ülevaate organisatsiooni
hetkeolukorrast. Uuele juhtkonnale antakse üle toimiv organisatsioon ning rõhutati stabiilse arengu olulisust.
Nõukogu tänas kõiki seniseid nõukogu liikmeid ja peasekretäri suure töö ja panuse eest organisatsiooni arengusse.
Uue juhtkonna liikmed püüavad teha oma tööd vähemalt sama hästi ja õigustada liikmete poolt neile pandud
usaldust.
2. Ülevaade majanduslikust seisust.
Ülevaate EMF-i majanduslikust seisust andsid Veiko Biene ja raamatupidaja Tambet Kuresoo. Arutusel oli ka 2014
eelarve ning eelarveprojekti koostamine ja nõukogule esitamine tehti ülesandeks juhatusele.
Majandusliku seisu korrastamiseks otsustas nõukogu ühehäälselt hakata ellu viima jäika suhtumist liikmete poolt
laekumata arvetesse. Mitte välja anda litsentse klubide sportlastele enne, kui arved on makstud ning samuti pidada
meistritiitli väljaandmist kinni kuni arve laekumiseni.
Nõukogu otsustas hakata ka korrastama EMF-i liikmeskonda, et arvata välja enam mitte tegutsevad klubid. Need
klubid, mis Äriregistrist on kustutatud (majandusaasta aruanded esitamata), arvata nõukogu otsusega EMF-ist välja.
3. Litsentsid ja kindlustused.
Litsentside väljastamine motosportlastele tagatakse, väljastamise korda otsustati mitte muuta. Samuti tagatakse
kindlustuse sõlmimine motosportlastele.
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Litsentside maksumuse osas ettepaneku tegemise tegi nõukogu ülesandeks juhatusele, samuti pani nõukogu
juhatusele kohustuseks kindlustuse üle läbirääkimiste pidamise.
4. Alakomisjonid.
Ain Kuusik väljendas seisukohta, millega ülejäänud nõukogu liikmed nõustusid, et toimivaid komisjone ei hakata
muutma. Samas peab klubidel olema võimalus esitada komisjonidele ettepanekuid muudatuste osas liikmeskonnas ja
muudes komisjonide tööd puudutavates küsimustes. Ettepanekud tuleb esitada komisjonidele, kes need esitavad
juhatusele.
Lauri Roosiorg ütles, et muudatusi komisjonides tuleb teha ainuüksi seetõttu, kuna tema krossikomisjoni liikmena ja
Ivar Kiil supermoto komisjoni liikmena peavad ennast komisjonidest taandama.
Nõukogu andis juhatusele suunised kohtuda alakomisjonide esimeestega ja koguda neilt ettepanekud nõukogule.
Ettepanekud peavad olema esitatud kirjalikult. Lähitulevikus kohtuvad juhatuse liige ja nõukogu liikmed komisjonide
esimeestega eesmärgil analüüsida komisjonide tööd ja koossesise.
Nõukogu tegi juhatusele ka ülesandeks selgitada klubidele ja komisjonidele EMF-i kui organisatsiooni struktuuri ja
toimimise põhimõtteid. Eesmärk on, et head mõtted, mis liikmeskonnal on, jõuaksid õigesse punkti, kus nendega
saaks edasi tegeleda. Samuti peab olema selge vaidluste lahendamise kord.
5. EMF-i põhikiri.
Arutuse all oli EMF-i põhikirja kaasajastamise vajadus. Selle küsimusega otsustas nõukogu tegeleda jooksvalt.
6. Meediatöö.
Meediatöö on motospordi populariseerimisel võtmeküsimus. Organisatsiooni senine juhtkond andis ülevaate
kommunikatsioonimaterjalide koostamise põhimõtetest ja koostööpartneritest ning nõukogu otsustas sama liini jätkata
ja asuda läbirääkimisi pidama järgmise aasta meediaplaani koostamiseks.
7. Nõukogu töö korraldamine.
Nõukogu leppis kokku regulaarsuse koosolekute toimumises. Otsustati kohtuda vähemalt kord kvartalis. Kõik
nõukogu koosolekute materjalid saavad kodulehel kättesaadavaks kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku
toimumist.
8. Nõukogu esimehe (presidendi) ja aseesimehe (asepresidendi) valimine.
Ain Kuusik tegi ettepaneku esitada EMF-i nõukogu esimeheks (presidendiks) aastakonverentsil liikmetelt kõige
suurema toetuse saanud Andre Sepa. Andre Sepp oli oma kandidatuuri esitamisega nõus. Nõukogu liikmed valisid
Andre Sepa ühehääldselt EMF-i nõukogu esimeheks.
Ivar Kiil tegi ettepaneku esitada EMF-i nõukogu aseesimeheks Ain Kuusiku. Ain Kuusik oli oma kandidatuuri
esitamisega nõus. Nõukogu liikmed valisid Ain Kuusiku ühehääldselt EMF-i nõukogu aseesimeheks.
9. Peasekretäri määramine.
Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretäriks valis nõukogu ühehäälselt aastakonverentsil juhatuse liikmeks
valitud Helen Urbaniku. Nõukogu andis presidendile ülesandeks peasekretäriga töölepingu sõlmimise.
Koosolek lõppes kell 13:00. Koosoleku juhataja Andre Sepp. Koosoleku protokollija Helen Urbanik
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