
2018 MLÜ aastakoosoleku protokoll 
 

11:40 Priit: Tänab, et leiti aega mudellennu aastakoosolekul osaleda. 

Valitakse ühiselt koosoleku juhataja ning protokollija. 

Juhatab: Priit Leomar 

Protokollija: Janar Sell 

11:45 Priit tutvustab koosoleku päevakorda. Laseb ringile mudellennu rinnamärgi, kes tahab saab tellida. 

11:46 Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar) 

 Tänab uusi liikmeid - droonide klubi 

 Lühikokkuvõte juhatus kokku saamisest – kokku saanud 3 korda, kõik protokollid leitavad -  

http://mudellend.eu/node/161 

 MLÜ (9 liiget) ja ELFi (2 liiget) juhatuse kooseisu tutvustamine 

 MLÜ liikmete (klubide) tutvustamine 

 NOTAM tutvustus – powerpoint esitlus 
 Drooniliikluse haldamine – powerpoint esitlus 

o 12:03 Rando: Kui tegevus on seotud läbi klubide, siis ei ole alati tarvis taodelda eraldi 

lennuluba (seadust selleks veel vastuvõetud pole) 
 Euroopa direktiivi dokumendi esitlus 

12:11 Finantsaruanne 2018 ja 2019 (Urmas Kokk) 

 Võistlustasude kogumine ja esindusmeeskondade väljasaatmine 

o Väga edukas aasta noorte koondiste poolt 

o 100 euroga plussis 

 Arvelduskontol 1800 eurot, sularaha 3500 eurot 

 2018 võistlustasudest kogunes 750 eurot, kulus 634 eurot (kõigi osalustasud on makstud) 

12:17 Klubide ja alaliitude ettekanded 

 Eesti mudellennuühenduse aastakokkuvõte - http://mudellend.eu/node/334 

 12:18 Edvini ettekanne (raadiolend) 

 12:33 Tõnu Lumani ettekanne (vabalend) 

 12:42 Andrese ja Arvi ettekanne (rakett) 

 12:49 Rando (droonid) 
 13:06 Endre (Õhuvõitlus) 
 13:06 Tartu Mudellennu Klubi (Andres) 
 13:11 MK Nõmme (Urmas) 
 13:16 MK Keila (Paavo) 
 13:20 MK FunFly Club (Jüri) 
 13:22 Narva loomemaja (Aleksei) 
 13:35 MK Hiiumaa (Andres) 
 13:38 Hobizone (Rando) 

http://mudellend.eu/node/161
http://mudellend.eu/node/334


13:39 Kalendeplaani kinnitamine (Priit) – kalenderplaan tarvis jaanuari lõpuks kodulehele. 

13:41 Juhendid ja määrustikud (Priit) – kinnitatud juhendid samuti jaanuari lõpuks kodulehele 

13:42 Parim sportlane mudellennus (Priit) – vanades Arvi Polukainen, noortes Karl Männik. 

Aastategu(-sündmus): Noorte vabalennu koondise esinemine MM-l 

Tänukiri: Heino Kõrveli elutöö 

13:51 MLÜ tasud 2019 (Priit): 

 Võistlustasud:  

o Seeniorid: ülempiiri kehtestab võistluskorraldaja. 8 € kannab võistluste korraldaja iga 

osalenud seeniori arvelt MLÜle; 

o 13:58 ühiselt võeti vastu otsus: Noored (19.a. ja nooremad): ülempiiri kehtestab 

võistluskorraldaja , millest 3 € saab MLÜ.  

14:33 ühiselt võeti vastu otsus: Võistlustasude reegel kehtib erandita Eesti Karikavõistluste ja Eesti 

Meistrivõistluste arvestusse minevatele võistlejatele!  

 35€ kodulehe hoolduskulu iga klubide kohta 

14:05 ELF tasud: 

 100€ klubi liikmestasu, sportlitsentsi tasu 20 € ja noor 5€ 

14:34 Kohal algatatud küsimused/teemad: 

 “Eesti lennunduse 100 aastat” 

 Eesti LF rinnamärgid Kullo klubist 

 Mudellennu ajaloo digitaliseerimise arhiiv (märkmed, videod, juhendid, protokollid jne) 

 Üld MLÜ list mudellend@google.groups 

14:47 ELF esindajad (Priit) 

 14:48 Ettepanek jätkata samadel meestel – esindajad Urmas Kokk ja Urmas Uska. Delegaadid 

Priit Leomar ja Edvin Penart. 

14:51 Jüri Roots: Mis saab Kuusiku lennuväljast? Urmas Kokk: Uued omanikud. Kontakt olemas, saab 

lennata ja platsi sai puhastamas käidud. Ilma teatamata ei tohi minna Kuusiku lennuväljale (peab luba 

küsima kas tohib – vaja emaili kellele saata info). 

 

Koosoleku lõpp kell 15 05 

Protokollis: Janar Sell 
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