
EKML üldkoosoleku protokoll nr 32.
03. jaanuaril 2009 a. Eesti Koroonamänguliidu üldkoosolek: Osalesid Kehra klubi mängijad (sh Ants Verk), Pärnu Ring
esindajad (sh Heino Merilaine), Peningi klubi mängijad (sh Guido Trees) ning Saku Tirts esindajad.

Päevakord

1.  2007/2008 aasta parimate mängijate (2008 a edetabeli) kinnitamine,
2.  2009 a klubide liikmemaksu (ettepanek on 200.- krooni aastas) ja võistlejate litsentsitasu (ettepanek 30. –krooni)
kehtestamine.
3.  2009. aasta kalenderplaani ja 2009 a. edetabeli reglemendi kinnitamine,  2009 edetabeli reglemendi projekt ootab
ettepanekuid muudatusteks, edetabelivõistluste nimekiri ja uus võistluste punktiskaala ( 2009 edetabeli reglemendi
projekt htm).
4.  2009 a. noorte seeriavõistluste reglemendi kinnitamine 2009 reglemendi projekt ootab ettepanekuid muudatusteks
(võistluste arvu suurendamine- vähendamine vms)
5.  EKML uue juhatuse, revidendi ja raamatupidaja (rahade haldaja) valimine, EKML inventari haldaja ((teda peaks ka
rahaliselt kompenseerima) valimine. EKML inventari väljarentimise hinnakirja (vastavalt Juhatuse protokoll nr 25,
06.mail ja 09.juunil 2005 Tallinna Autobussikoondises, Kadaka 62 A) koostamine on uue juhatuse töö. Ettepanek on
edetabelivõistluse korraldaja poolt tasu (näiteks 100.- krooni) EKML-ile. 2009 aasta eelarve kava kinnitamine.
5.  Lauamängude mitmevõistluse juhendite (EMV ja karikavõistluse) kinnitamine (olemasolevates on vaja mõttetäpsuse
huvides muudatusi teha)
6.  Kohtunike kogu juhatuse töölerakendamine (järkude üle arvestuse pidamine, võistluste läbiviimine,
võistlusprotokollide kontroll, reeglite kooskõlastamine ja täpsustamine jne, uue kohtunike kogu juhatuse valimine ja uute
kohtunike koolitus ning eksamid)

Koosoleku juhatajaks valiti Heino Merilaine, protokollija Guido Trees. Algus kell 15.15.

1. Kinnitati 2007/2008 aasta parimate mängijate edetabel.Võitjateks Viire Talts ja Allan Vaupere.
2. 2009 a klubide liikmemaksu 200.- krooni aastas ja võistlejate litsentsitasu 30. -krooni/aastamaksu ei muudeta, endine
tasu jääb kehtima.
3. Otsustati:
- 2009. aasta kalenderplaani ja 2009 a. edetabeli reglemendi kinnitamine,
- 2009 edetabeli reglemendi projekti kinnitamine ja
- 2009 aasta jooksev edetabel (koos igal võistlusel rakendatava maksimumi->võitja punktide äranäitamisega.
- Eesti individuaalsed meistrivõistlused annavad võitjale 50 punkti,
- maakondade mv ja EMV paarismängudes võitjale 45 punkti,
- maakondade mv paarismängudes ja mõned olulisemad üleriigilised võistlused 40 punkti ning
- ülejäänud edetabelisse pääsemise kriteeriumidele vastavad võistlused 35 punkti.
4. Kinnitati Eesti 2009 a noorte meistrivõistluste 2009 juhend.
Kinnitati 2009 a. noorte seeriavõistluste reglemendi projekt.
Arutati 2009 aasta Eesti meistrivõistluste korraldamise põhimõtteid ja juhendeid.
Kinnitati vajadust kasutada Eesti meistrivõistlustel vähemalt 6-geimist mängu ning 2009 kasutada ka Eesti
meistrivõistlustel võidu eest 3 ja viigi eest 1 punkti andmist kokkuleppeviikide vähendamiseks.
Järgmiste päevakorrapunktide otsustamine lükkus üldkoosolekule ning jäid ettepanekuteks.
- Ettepanek juhatus uuendada (niimoodi jätkata ei soovi Maarika ja Guido ning ka Eha pole praegu aktiivne olnud).
- EKML uue juhatuse, revidendi ja raamatupidaja (rahade haldaja) valimine,
- EKML inventari haldaja ((teda võiks ka rahaliselt kompenseerida).
- EKML inventari väljarentimise hinnakirja (või mõtte hülgamine) on uue juhatuse töö.
- Ettepanek on edetabelivõistluse korraldaja poolt tasu (näiteks 100.- krooni, aasta paremate autasutamiseks) EKML-ile.
Tasu peaks maksma enne võistluse toimumist ja tagasi ei saa seda ka siis, kui kohtunike ?ürii otsustab võistlust mitte
tunnistada edetabelivõistlusena kõlbulikuks.
- 2009 aasta eelarve kava kinnitamine. Tulud ja kulud.
- lauamängude mitmevõistluse juhendite kinnitamine,
- kohtunike kogu juhatuse töölerakendamine (järkude üle arvestusepidamine, võistluste läbiviimine, võistlusprotokollide
kontroll, reeglite kooskõlastamine ja täpsustamine jne, uue kohtunike kogu juhatuse valimine ja uute kohtunike koolitus
ning eksamid)
- Eesti koroona arengukava 2009-2013 koostamise töögrupi moodustamine.

Koosolek kestis 1 tund, lõpp kell 16.15.


