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1. 2021 aasta tulude-kulude kokkuvõte
Kai tutvustas 2021 tulude-kulude kokkuvõtet.
Otsus: Teadmiseks võetud
2. Hooaja lõpupeo kulude katmine
Purjetamishooaja lõpupidu on igal aastal lõpetanud kahjumiga, eelnevatel aastatel on kahjum
kaetud toetajate abiga, sel aastal tegi klubiülem ettepaneku hooaja lõpupeo kahjum võtta sisse
üldise tegevuskuluna.
Lisaks võiks kaaluda järgmiseks aastaks kompleksteenuse kasutamist või peo korraldamiseks
mõnda teist kohta kus kõik vajalik on juba olemas.
Ettepanek: Katta kahjum üldiste tegevuskulude realt.
Otsus: Ettepanek vastu võetud.
3. 2022a tegevuskava ja eelarveprojekti tutvustus
Kai tutvustas juhatusele 2022a tegevuskava. Suuri muudatusi ei ole, lähme edasi
traditsiooniliseks kujunenud võistluste korraldamisega. 2022 keskenduks rohkem treeningute
kvaliteedile, treenerite toetamisele ja Kalana sadamas treeningute alustamisele. Lisaks jätkuvalt
eesmärk mereharidus õppekavasse alates 2022 õppeaastast.
Sven arvas, et Dago regatt kuupäevad võiks veel korra üle vaadata, nädal peale Muhu Väina võib
osalus jääda väikeseks kuna võistlejad on väsinud. Samas muid väga häid alternatiive ei ole,
purjetamisvõistluste kalender on väga tihe kogu hooaja vältel ja mitmed võistlused toimuvad
samal ajal. Lääne regioon võiks omavahel kalendrid niipalju läbi rääkida, et naaberklubide
võistlejatel oleks võimalik osaleda. Kai: Juuli kolmas nädalavahetus võiks saada Dago regati
traditsiooniliseks toimumisajaks. Formaadi osas ootavad võistlejad, et start oleks päikese tõusuga
esimesel päeval, teisel päeval lühiraja sõidud ja kolmandal päeval ka mingi arvestuslik sõit.
Ettepanek:. Kinnitada eelarve projekt ja tegevuskava.
Otsus: Tegevuskava ja eelarveprojekt kinnitada. Dago regati osas suhtleb Kai kaptenitega ja
kuulab nende mõtteid ja ettepanekuid.

4. Treeneri toetamine klubi poolt
Aastaringselt töötavat treenerit peaks klubi kuidagi omalt poolt toetama, Anni seni tehtud tööga
oleme rahul ja tema areng treenerina on olnud märkimisväärne. Toetus ei oleks garanteeritud
igaaastaselt vaid toimuks vastavalt klubi võimalustele. Juhatus leidis, et lisaks ühekordsele
preemiale, tuleks tegeleda ka treeneri (treeneritele) järjepideva toetamise võimaluse leidmisega.
Ettepanek: Juhatus tegi ettepaneku maksta Annile 1000.00 (bruto) ühekordse tasuna 2021a
lõpus tunnustamaks Annit seni tehtud töö eest.
Otsus: Ettepanek vastu võetud
5. Treeningute alustamine Kalanas
Kai tutvustas Kalanas treeningutega alustamise projekti seisu.
Kalanas treeningute alustamise idee on küps, läbirääkimised potentsiaalse treeneriga on peetud,
soov panustada on olemas. Spordikool oleks valmis veel ühe treeneri hooajaks (mai-sept) palgale
võtma. Uute paatide soetamiseks on positiivne otsus Priast tulnud. Tuleb leida lahendus kust
saaks treenerile kaatri treeningute ajaks ja paatide hoidmise küsimus Kalanas.
Otsus: Kai suhtleb kohaliku omavalitsusega, selgitab välja potentsiaalsete huviliste arvu ja otsib
lahendusi treeneri kaatrite ja paatide hoiustamise küsimuses.
6. Võistlusametnike koolituskulude katmine, tingimused
Millistel tingimustel klubi võistlusametnike koolitus kulusid katab.
Eeldus koolitamiseks peaks olema see, et ametnikud panustavad tööga klubi korraldatavatel
võistlustel samuti klubi liikmelisus või erijuhtudel on aluseks pikaajaline pühendumine ja
koostöö.
Ettepanek: Katta koolituskulud eelpool toodud punktide alusel.
Otsus: Ettepanek vastu võetud.
7. Purjutuuri formaadi muudatused 2022 aastaks
Purjutuuri kaptenid kogunesid 26.11, et arutada erinevaid võimalusi kuidas Purjutuuril osalejate
arvu kasvatada. Muudatused milles kokku leppisime:
- Osaleda saab Club, International ja test mõõdukirja alusel
- Osaleda saab vana mõõdukirja alusel, kui ei ole tehtud alusel muudatusi
- Osaleda saab ilma mõõdukirjata, sellisel puhul võtab korraldav kogu tulemuste
arvutamisel aluseks samat tüüpi aluse kehtiva mõõdukirja “All purpose” koefitsiendi.

-

Osad etapid toimuvad reedeti, et mandril elavad huvilised saaksid ka osaleda
Võistlusjuht jälgib, et rajasõitude ja märgisõitude jagunemine oleks tasakaalus, et oleks
ka harrastajatele huvitav ja võimetekohane võistlus.
Koostöö Hiiumaa Ametikooliga õpilaste praktika tegemiseks Purjutuuri (ja teiste
võistluste) raames.
Otsus: Teadmiseks võetud

8. Purjetamine koolide õppekavasse projekti tutvustus
Eesmärk on Hiiumaa koolides õppekavasse saada merehariduse tunnid st. purjetamise
teooria+praktika, esmane ohutus merel, meteoroloogia jms. See sobiks hästi 2-4 klassi õpilastele.
Kai on suhelnud Kärdla Põhikooli, Palade Põhikooli ja Käina Põhikooliga. Huvi on olemas,
Anni on käinud ka koolides lastele purjetamist tutvustamas, tagasiside igati positiivne. Hetkel on
koolid Covid olukorra haldamisega rakkes ja edasised sammud tulevad ilmselt uuel aastal.
Otsus: Teadmiseks võetud
9. 2022 investeeringud paadipargi värskendamiseks
Anni on esitanud nimekirja asjadega mida oleks vaja osta, et 2022a saaks kaks Zoomi ja ühe
Laser 4.7 sõidukorda. Kogusumma on ca 5000.00. Oleks vaja mõelda pikaajaline plaan kuidas
selliseid kulusid tulevikus katta.
Otsus: Proovime leida vahendid kõigi kolme paadi varustuse uuendamiseks, ühe kaupa neid teha
ei ole mõtet ja arutame tulevikus kuidas lahendada pikaajaliselt varustuse uuendamise küsimus ja
mis tingimustel võiks vanemad panustada edasijõudnud sportlaste paatidesse.
Muu info:
-

-

-

Liisa Maksan teeb klubile CVI, esimene versioon peaks enne jõule valmis olema.
Klubi sümboolikaga Crafti ja Musto pluuse saab klubiliige tellida aastaringselt,
selleks on kokkulepe Sportlandi ja Fiffaaga olemas, hind jääb samaks ka järgmisel
aastal.
Pakkusin Hiiumaa Ametikooli väikesadama spetsialistide õppejuhile välja
koostöövõimaluse, et mõned õpilased võiks tulla oma erialapraktikat klubisse
tegema. Saaks abiväge regattide korraldamisel ja läbiviimisel ning muudes
teemades. Ma arvan, et see on jällegi hea moodus inimesi purjetamisele lähemale
tuua, tutvustada erinevaid võimalusi nn ametniku töö, purjetamine kui sport jne.
26.-30.01 plaanime parimate trennilastega külastada Düsseldorfi meremessi
(Mess tühistatud)

Uus koosolek lepitakse kokku jooksvalt.

