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1. Juhatuse tegevusaruanne ja selle kinnitamine
2. Liikme- ja lauamaksu kogumisest
3. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoniesimehe valimised

Vastavalt Esindajakogu esinduskvootidele oli 22 võimalikust delegaadist kohal 14.
ETBL liikmesklubide 8 delegaati otsustasid ühehäälselt anda hääletamisel võrdne õigus ka
assotsieerunud klubide delegaatidele. Esindajakogu vanemaks valiti Sven Sester,
häältelugejaks Teno Lutter ja protokollijaks Aarne Rummel.
1. Aarne Rummel esitas tegevusaruande ja finantskulude koondaruande 2001-2004
tegevuse kohta. Revisjonikomisjon puudusi ei leidnud. Esindajakogu kinnitas
aruande ühehäälselt. Kokkuvõtte tehtud tööst esitas ka ETBL president Sven
Sester.
2. Arutati liikme- ja lauamaksu kogumise tõhustamist. Leiti, et lauamaksu laekumine
on küll paranenud, kuid liikmemaksu laekumine on halvenenud. Kiiduväärt on
olnud Pärnu bridžiklubis juurutatud kord, kus klubimaks seotud ETBL maksuga,
mistõttu on seal ainsana ETBL liikmemaksu maksvate mängijate arv ka
kasvanud. Samas tervikuna ei ole õnnestunud rakendada GP-sarja turniiridel
erinevat osavõtumaksu ETBL liikmetele ja liikmemaksu mitte tasunud
mängijatele. Otsustati edaspidi juba turniirile registreerimisel määratleda
liikmemaksu mittetasunud mängijad. See võimaldaks korraldajatel ka vastavat
lisatasu võtta. Lisatasuks määrati liikmemaksu mittetasunutele osavõtumaksust
25%, millest 15% jääks korraldaja klubile ja 10% läheks ETBL-le. Head vastukaja
leidis Rein Augase idee - ühendada liikmemaks ja lauamaks. Ühiselt leiti, et see
lahendaks paljud maksude laekumisega tekkivad probleemid. Uuele juhatusele
tehti kohustus välja töötada uus maksustamise kord ja vajadusel ka põhikirja
parandused ning erakorralisel Esindajakogu koosolekul need muudatused siis
hääletusele panna.
3. Esitati kandidaadid Juhatusse ja Revisjonikomisjoni esimehe kohale.
Alternatiivkandidaate ei leidunud. Delegaatidele jagati välja valimistalongid.
Häältelugemisel selgus, et presidendiks valiti Sven Sester (14 poolt häält, vastu
ja erapooletuid ei olnud), viitsepresidentideks Aavo Heinlo (12,2,0) ja Peeter
Lond (14,0,0),
peasekretäriks Aarne Rummel (14,0,0), Spordi-Tehnilise
komisjoni esimeheks Tüüve Jugandi (14,0,0) ja Eetikakomisjoni esimeheks Tiit
Laanemäe (14,0,0), Juhatuse liikmeteks Kadri Tuulik (14,0,0), Leo Luks
(14,0,0) ja Mihkel Juhkami (14,0,0). Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Agu
Lellep (14,0,0)
Protokollis
Aarne Rummel

