BMW MOTOCLUB ESTONIA
Üldkoosoleku protokoll

Koosoleku juhataja: Toomas Pärna
Protokollija:
Erkki Noor

Kuupäev: 19.01.2016
Kellaaeg: 19.00 – 22.00
Koht: Kaval Antsu Talu,
Tallinnas
Koosoleku tüüp: Üldkoosolek

Osavõtjad: Toomas Pärna , Ulvar Mikk, Janar Pops, Ivar Kalev, Peep Pihotalo, Arvo Turman, Peter Lind, Alo
Teder, Valeri Künnapu, Veiko Pedosk, Age Antsov, Leo Kukk, Artur Kim, Einar Tumanski, Agur Nurs, Ander
Toode, Larianna Holm, Risto Männik, Toomas Suurvärav, Kaido Kuus, Erki Anto, Tiit Normak, Meelis Palipea,
Raul Vanem, Kaspar Noor, Uku Liive, Reino Soots, Heino Junolainen, Erkki Noor.
Kokku: 29 liiget.

Päevakava
Teema
1. 2015 hooaja kokkuvõte, tegevus- ja finantsaruanne

Ettekandja
TP/AT

Ettenähtud aeg
30 min

2. 2016 tegevusplaan

TP

30 min

3. Uue juhatuse valimised

TP

30 min

4. Arengusuundade arutelu

Kõik

45 min

5. Jooksvad küsimused

Kõik

45 min

Protokoll
Teema:

2015 hooaja kokkuvõte, tegevus- ja finantsaruanne

Sõnavõtud
1. Toomas Pärna – Sissejuhatus
19.01.2016 aasta seisuga on klubis 47 liiget. Naisliikmeid võiks oluliselt rohkem olla. BMW Motorrad´ilt on
tulemas alustajale sobilik ratas G310R.
Üritustest: 23-24. mai toimus uhke ja kordaläinud avamisüritus Hiiumaal. Toimusid ka sõsarklubi GS Motoclub
Estonia sõidud Setomaale ja Püreneedes. Hooaja lõpetamine oli sel aastal küll hiline kuid igati kordaläinud.
Täpsem ürituste ülevaade ja ajakava lisas 1.
Väiksem seltskond käis juuli algul ülemaailmsel BMW mootorratturite kokkutulekul BMW Motorrad Days 2015.
Olemas on klubi leht Facebookis (ligipääs ka konto mitteomamisel). Valmis oleme saanud ka interneti kodulehe
www.bmwmotoclub.ee . Esimesed sündmused on üleval ja kui on ettepanekuid kodulehe muutmise/
täiendamise osas, siis on need oodatud. Kodulehele ülesse panemiseks palume saata kõigil liikmetel enda
fotod koos rattaga või sõiduriietes.
Klubi varadena on arvel t-särgid, polod, rattalipud, mastilipud, embleemid, kleepsud, numbrialused.
•

T-särke 9 tk -15 eur/tk

•

Polo särk 14 tk -35 eur/tk

•

Rattalipp 50 tk -9 eur/tk

•

Mastilipp 2 tk -45 eur/tk

•

Embleemid 200 tk -3 eur/tk

•

Kleepsud 300 tk -0,5 eur/tk

•

Numbrialused 30 tk -10 eur/tk

2. Andre Toode - Ülevaade finantstegevusest aastal 2015.
Konto jääk 31.12.2015 seisuga on 295,33 eurot. Täieliku ülevaate finantstegevusest 2015.aastal esitab Ander
kevadisel avaüritusel, kus kinnitame ka majandusaasta aruande.
Liikme-ja aastamaksudest koguti 3300 eurot. Parandamist vajava kohana sooviks välja tuua klubi liikmete
distsipliini teema – üritustele registreerimisel ja osavõtutasude maksmisel on tähtajad ja neist tuleb kinni
pidada!
3. Heino Junolainen – Kokkuvõte BMW Motorad Days 2015 kokkutulekust
Sündmus toimus juuli esimesel nädavahetusel ja sinna sõidul tasuks arvestada kindlasti paar lisapäeva. Kes
2016. aastal planeerib kokkutulekule minna, siis rattad tasub saata Mianosse. Kuna elu kohapeal algab
tunduvalt varem, tasub hotelli kohtadega juba täna tegelema hakata, soovitab Junolainen. Kohal oli 2015 aastal
u.40 000 mootorratturit. Palju vaatamist, kauplemist, müüdavamad kaubad-mütsid, särgid jne said otsa. Demod,
enduro rajad, vanarataste näitus jne. Võimalus osaleda erinevatel tuuridel, nt Alpides jne. Võimalus teha sõite
mõnest tunnist mõne päevani. Kodulehel saadaval ka allalaetavad trackid, mille järgi võimalik ise aega
sisustada ja sõita. Eraldi võimalik osaleda näiteks koolitustele suunatud ratastel.
Kui järgneval aastal osaleda, siis kindlasti klubi ja meie juhtgrupi eestvedamisel, oluline faktor on seltskond, kes
juba heisatud lippu madalamale ei laseks.
Hiljemalt 20.01. peaks broneerima telgis kohad käesoleva aasta kokkutulekule soovijatele. Kui on soovijaid siis
kokkutuleku fänni nänn tuleks samuti tellida juba 20.01. Veiko, Tiit, Einar ja Artur on huvitatud osalemast.

Teema:

2016 tegevusplaan

Sõnavõtud:
1. Toomas Pärna
Tumedamaga märgitud klubi enda üritused, ülejäänud klubi poolt mitte korraldatavad üritused, aga kus klubi
võiks osaleda. Ühiste ürituste/väljasõitude korraldamise ettepanekud võiks liikmed esitada ka vabas vormis, kas
kodulehel, e-maili teel või FB-s. Mai alguses Pärnus toimuv Eesti motohooaja avamise üritus on hästi
korraldatud ja viisakas, sellel võiks klubiga osaleda. 20.02 toimuval UM poolt korraldataval Mototurul on
võimalus oma motokaupu müüa ilma vahendustasuta. Ettepanek 2016 esialgseks kalenderplaaniks on
alljärgnev:
•

19. 01 Üldkoosolek

•

27.-28.02. Tallinna Motorshow

•

11.-13.03. Tartu Motoexotika

•

23.04. Enduro koolitus

•

07.05. Enduro koolitus
14.05 Eesti Motohooaja avamine

•

20.05. Mototurg

•

21.-22.05 BMW MC Estonia hooaja avamine

•

28.05 Motokoolitus/ Ringraja treening

•

11.06 Motokoolitus

•

1.-3.07. BMW Motorrad Days 2016

•

6.08. Enduro koolitus

•

10-11.09. EMMK Motosügis

•

8-9.10 BMW MC Estonia hooaja lõpetamine

P.S. Üleskutse klubi liikmetele enda initsiatiivi näidata kui on ettepanekuid ühisteks väljasõitudeks vms. Need ei
pea olema alati ülemäära organiseeritud ja põhjalikult ettevalmistatud. Võib olla mõeldud ka väiksematele
gruppidele/sõpruskondadele. Andke lihtsalt teada kui kellelgi plaan mõni väljasõit teha ja soov klubiliikmeid
kaasa kutsuda. Infot saab operatiivselt jagada FB-s, kodulehel või e-maili teel.
2. Artur Kim - Motokoolitused
Artur Kim on BMW Motorrad´i poolt ametlikult sertifitseeritud sõidutreener. Ülevaade koolitustest, mis on tehtud
ja mis tulemas… Kellel A-kat. käes, tasub sujuvamaks sõiduks koolitus läbi teha. Motokoolitusi on mitmes
formaadis- enduurokoolitus, asfaldikoolitus või kombineeritud koolitus nii enduuro kui asfaldi sõidust. Koolitus
kestab terve päeva, praktika ja teooria osa vaheldumisi. Enduuro koolitusel tehakse 10 põhiharjutust maastikul.
Esmalt lihtsamad harjutused, siis raskemad. Teooria, ette näitamine ja praktika. Kukkumistega tuleks arvestada,
küsimus pole mitte kas vaid millal! Suuremaid kahjusid peale eneseuhkuse olla ei tohiks . Kellel huvi saab
Arturiga ühendust võtta aadressil artur.kim@unitedmotors.ee . Koolituste 2016.a. kalenderplaan:
•

23.04 Enduro motokoolitus Voosel / Wima

•

07.05 Enduro motokoolitus

•

28.05 Motokoolitus (kombineeritud) / hetkel reg 4.in

•

11.06 Motokoolitus

•

06.08 Enduro koolitus Kiviõlis

Kui huvilisi jätkub võib teha lisakoolitusi, ka erinevates formaatidest. Võtke ühendust Arturiga!

Ettepanekud:
1.

Tuua hooaja lõpetamine varasemaks.

2.

Andre Toode - teha hooaja avamine ainult klubiliikmetele.

3.

Toomas Pärna - Ühineda üldise BMW katuseorganisatsiooniga

4.

Larianna Holm – teha naistele kenamad klubi riided (nt maikasärgid)

5.

Andre Toode - Tekitada kodulehele liides, mis saadaks uudised liikmete mailile

Otsused:
1.

Jätta pakutud kuupäevad muutmata

2.

Kutsed sündmustele saadetakse kõigepealt ainult klubiliikmetele, alles seejärel (vabade kohtade
olemasolul) ka teistele BMW m/r omanikele.

3.

Klubil on täidetud kõik tingimused, et liituda BMW katuseorganisatsiooniga, tegemata on ametlik
pöördumine. Teemaga tegeleb edasi juhatus.

4.

Ivar Kalev tegeleb sobiva toote/särgi leidmisega naisliikmetele.

5.

Tekitatakse liides, mis saadab uudiseid kodulehelt liikmete e-mailile. Asjaga tegeleb Ulvar Mikk.

Teema:

Juhatuse valimine

Ettepanekud:
1.

Toomas Pärna - häälte lugejaks määrata Artur Kim

2.

Erkki Noor - muuta põhikirjas juhatuse liikmete arvu

3.

Heino Junolainen - juhatus jätkab algses koosseisus

Otsused:
1.

Häälte lugejaks valitud Artur Kim ühehäälselt

2.

Juhatuse liikmete arvu ei muudeta, otsus vastuvõetud ühehäälselt

3.

Juhatus jätkab senises koosseisus järgnevad 3 aastat, otsus vastuvõetud ühehäälselt

Teema:

Arengusuundade arutelu

Ettepanekud:
1.

Heino Junolainen – jagada klubi liikmetega reisikirju, kogemusi, träkke ja pildigaleriisid

2.

Reino Soots – avada ja jagada rohkem FB

Otsused:
1.

Toomas Pärna konsulteerib kodulehe administraatoriga

2.

Ulvar Mikk lisada FB administraatoriks Reino Soots, kes aitab edasiselt lisada ja jagada värsket infot.

Jooksvad küsimused

Teema:
Ettepanekud:
1.

Erkki Noor - vaadata üle sisseastumise- ja liikmemaksud.

2.

Ivar Kalev - kehtestada aastamaksu tasumiseks tähtaeg.

3.

Toomas Pärna - kehtestada aastamaksu mittetasumise korral klubist väljaarvamise kord.

Otsused:
1.

Üldkoosolek otsustas kehtestada alates 20.01.2016 sisseastumismaksuks 100 eurot ja liikmemaksuks
50 eurot aastas. 29 poolthäält.

2.

Üldkoosolek otsustas kehtestada aastamaksu tasumise tähtajaks 1.märts 2016.a. 29 poolthäält.

3.

Üldkoosolek otsustas, et liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega juhul kui liikmemaksu
tasumise tähtajast on möödunud rohkem kui üks aasta. 29 poolthäält.

