
MTÜ Eesti Novuse Liit üldkoosolek 
 
Toimumiskoht: Raasiku Rahvamaja      toimumisaeg: 25. juuni 2010, algus 18.00. 
 
PROTOKOLL nr 08/2010. 
 
Osa võtavad ENL esindajad ja külalised: Olav Karu (Kehra KMK), Guido Trees (Peningi KMK), 
Mihkel Lepist ja Margus Saareoja (Saku KMK Tirts), Gert Müil ja Viktor Müil (Viljandi MG SK) 
ning Tõnu Kask (Viru-Nigula SK). 
 
Päevakord: 

1. 2009 aasta majandusaasta aruanne,  
2. FINSO kongress 2010 Valmieras,  
3. Juunioride EM Kilingi Nõmmes,  
4. Eesti Koroona või Novusspordi ühise alaliidu moodustamisest,  
5. Sõnavõtud, juhatuse liikmete korrastamine (Haiba pole 2010 liige!),  
6. Eelarve kava 2010 ja 2011.  

 
Koosoleku juhatajaks valiti Mihkel Lepist, protokollija Guido Trees. 
 
1. Guido Trees tutvustas ENL 2009 aasta majandusaasta aruannet, mis hõlmas vastavalt 

uuele vormile ka 2008 ja 2007 aasta kohta andmeid. ENL revident Viktor Müil soovis 
tutvuda algmaterjalidega ning tunnistas, et pole uut vormi näinud. Guido Trees tutvustas 
aruande koostamise aluseks olnud rahade laekumisi ja selgitas tehtud kulutusi.              
Ühiselt otsustati kinnitada esitatud majandusaasta aruanne.  
Otsustati: Kuna äriregistri andmetes on juhatuse liikmetena kirjas Olav Karu ja 
Guido Trees, siis nemad kirjutavad ka juhatuse nimel alla aruandele ning esitavad 
pdf-kujul.  

2. 20. juunil 2010 a Valmieras toimunud FINSO kongressil (Eestist osalesid hääleõigusega 
vanemate kogu liige Viktor Müil ja presiidiumi liige Guido Trees, lisaks Olav Karu ja 
Gert Müil)(2 häält), Venemaad esindas Nikolai Želežnjov(1 hääl), Saksamaad Alexandre 
Grosny(2 häält), Lätit Juris Kiriks, Eriks Celmins, Janis Markevics (4 häält, ka Piebalgsi 
hääl) :  

 otsustati, et Eesti korraldab I Euroopa Juunioride meistrivõistlused koroona 
üksikmängus läti laual, st novuses 14. augustil 2010 Kilingi-Nõmmes.  

 Kuna peasekretär Vladimir Leiman on suhtunud oma kohustustesse leigelt ja ei 
vasta enam isegi meilidele ega telefonile, otsustati tema asemel valida 
peasekretäriks Venemaa esindaja Vladimir Ivin.  

 FINSO president Juris Kiriks tutvustas 2011 aasta plaani korraldada Jurmalas     
3- päevane novuse olümpiaad, mis koosneb 1. paarismäng, 2. segapaarismäng, 3. 
võistkondlik võistlus (osalejad pakkusid erinevaid koosseisude variante). 
Võistluse suhtes langeb otsus 2010 sügisel peale Jurmala KOV otsust võistluse 
toetamise kohta. Kiriks tegi ettepaneku ära jätta 2011 aastal EM ja Valmiera 
individuaalne FINSO turniir, mis tekitas koosolekul viibijates üllatust ja 
vastuseisu.                                                                                                               
Otsuseid ei langetatud.  

 Grosny teavitas uue noorteprojekti algatamise kavatsusest, kus osalevad nö 
sugulasalade portlased: novus, piljard ja carom [karomm] nimetati. Osalejad 
tunnustasid Grosnyt huvi eest noorsportlastega tegelemisel, kuid oodati ka 
konkreetsemat nägemust nimetatud võistlusest. 



3. I Euroopa Juunioride meistrivõistlused koroona üksikmängus läti laual, st novuses 
toimuvad Kilingi-Nõmmes, peakorraldaja on Viire Talts, peakohtunik Guido Trees. 
Guido Trees palus kõigi klubide poolt abi võistluse heaks korraldamiseks, teavitades 
ühtlasi, et maikuus esitatud Kultuurkapitali projektitaotlused rahuldati osaliselt, kokku 
7 000 krooni ulatuses; Kilingi-Nõmme Spordihoone soodushinnaga rent on 4000 krooni 
kahe päeva eest. Guido Trees on kirjutanud projektitaotluse, millega taotleb täiendavat 
rahalist abi Hasartmängumaksu Nõukogust.  

4. Guido Trees tutvustas EKML üldkoosolekul tehtud ettepanekut Eesti Koroona ja 
Novusspordi ühise alaliidu moodustamise läbirääkimise algatamiseks. Ettepanekus 
sisaldub kahe alaliidu ja potentsiaalselt võimaliku kaasliituja Lauamängude 
mitmevõistluse alaliidu ühise katusorganisatsiooni moodustamise, mis esindaks Eestit nii 
Eesti Olümpiakomitees kui ka rahvusvahelisel tasemel. Moodustuva alaliidu nimi võiks 
olla näiteks Eesti Koroonaspordi Liit, mis oleks selge ja sportlik.                                  
Gert Müil nentis, et ENL rahade kasutamine on selge ja läbipaistev, kuid kas ei lähe 
selgus kaduma EKML-ga liitudes. Margus Saareojagi tunnustas ENL rahade kasutamise 
korda, kuid arvas, et on võimalik ühise alaliiduga üht korrektset raamatupidajat kasutades 
toime tulla. Kuna konsensust ei saavutatud, siis lükati ühinemine edasi ja sooviti ühise 
laua taga veelkord kokku saada ja kõiki võimalusi vaagida.   

5. Kuna Haiba pole tasunud liikmemaksu ja tema liikmed on teiste klubide koosseisus, siis 
arvata Saku Tirtsu koosseisu kuuluv Nikolai Morozov välja juhatuse liikmete 
hulgast. Naiste liigade süsteemi otsustati 2011 aastal mitte rakendada, kuid meeste 
hulgas tõdeti, et süsteem käivitus hästi. I liigas selgusid kõrgliigasse pääsejad ning II 
liigasse langejad 
(http://koroona.ee/novus/2010/raasiku2010novusliiga_finaal_lohutus.pdf ). Kõrgliigasse 
jäid 16 paremat http://koroona.ee/novus/2010/novus2010mehed.jpg Päri Spordihoones 
toimunud Eesti meeste meistrivõistlustelt.                                                                                                         

 
6. ENL juhatuse esimees Guido Trees tutvustas 2010 aasta eelarve jooksvat täitmist. 

Koosolekul osalejate poolt kiideti ja laideti rahaliste ergutamiste süsteemi, mida kasutati 
2010 aasta Eesti meistrivõistlustel ning otsustati järgmisel aastal olla kokkuhoidlikumad, 
jättes ära I ja II liiga võitjate premeerimise 2010 aasta rahaline üldmaht on samas 
suurusjärgus varasematega, liikmete arv 110, laekunud raha 11 300 krooni. 2011 aastal on 
kava jätta liikmemaksude kord samaks, korrigeerides väga noorte (alla 14 või alla 16 a, ei 
otsustatud) litsentsitasu väiksemaks. Otsustati 2011 eelarvet arutada EKML-ga 
ühinemisläbirääkimiste koosolekul 2010 aasta sügisel. 

 
Koosolek lõppes 21.00. 


