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Aeg: 22. november 2008
Koht: Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž
Osalejad: kohal olid 29 liikmesorganisatsiooni volitatud esindajad (vt lisa 1, liikmete volitatud esindajate
nimekiri)
Juhtatajad: Olger Tali, Jaan Urb
Protokollija: Age Viira

1. Päevakorra kinnitamine
Üldkoosoleku juhataja Olger Tali teeb ettepaneku kinnitada järgnev päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhatajate, protokollija, redaktsioonitoimkonna ja häältelugemiskomisjoni kinnitamine
3. Juhatuse tegevuse aruande tutvustamine ning kinnitamine
4. Juhatuse tegevuskava 2008/2009 ning eelarve tutvustamine ning kinnitamine
5. Juhatuse aseesimehe töötasu kinnitamine
6. Aasta teema 2009 tutvustamine ning kinnitamine
7. Põhikirja muutmine
8. Kodukorra muutmine
9. Prioriteetsete valdkondade ja juhatuse liikmete arvu kinnitamine 2009/2010 aastaks
10. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja nende kinnitamine
Ettepaneku poolt kinnitada päevakord oli valdav enamus, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide
volitatud esindajatest.

OTSUS: Päevakord kinnitati vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Koosoleku juhatajate, protokollija, redaktsioonitoimkonna ja häältelugemiskomisjoni
kinnitamine
Juhatuse ettepanek üldkoosoleku tööorganite osas on järgmine:
Koosoleku juhatajad: Olger Tali, Jaan Urb
Protokollija: Age Viira
Häältelugemiskomisjon: Imre Mürk (IRL noored), Tuuli Lang (Eesti Skautide Ühing)
Redaktsioonikomisjon: Diana Tamm (ENL), Andre Zahharov (SOREX)
Ettepaneku poolt oli valdav enamus, vastu 0 ja erapooletuid 1 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajates.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas tööorganite koosseisu vastavalt juhatuse ettepanekule.

3. Juhatuse tegevuse aruande tutvustamine ning kinnitamine
Üldkoosoleku juhataja Olger Tali tutvustas juhatuse tegevuse aruannet. Olger Tali andis ülevaate ENLi
edasiminekutest ja vastas liikmesorganisatsioonide esitatud küsimustele.
Ettepaneku poolt kinnitada juhatuse tegevuse aruanne oli valdav enamus, vastuhääli 0, erapooletuid 0
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.
OTSUS: Juhatuse tegevuse aruanne kinnitati vastavalt ettepanekule.

4. Juhatuse tegevuskava 2008/2009 ning eelarve tutvustamine ning kinnitamine
ENLi noortepoliitika juht Lauri Alver tutvustas noortepoliitika tegevusi 2008/2009 aastal ja vastas
küsimustele. ENLi liikmevaldkonna juht Aune Lillemets tutvustas organisatsioonidevahelisi tegevusi
2008/2009 aastal ja vastas küsimustele.

ENLi avalike suhete juht Cristo Pajust tutvustas avalike suhete

valdkonna plaane 2008/2009 aastal ja vastas küsimustele. ENLi välissuhete juht Jaan Urb tutvustas
välissuhete valdkonna plaane ja juhatuse tegevuskava eelarvet 2008/2009 aastal ja vastas küsimustele.
Liikmesorganisatsioonide seast tehti kaks ettepankut, mida ENLi juhatus edaspidi arvesse võtab:
1. Kaasata välissuhete kogumiku koostamiseks välisekspert;
2. Viisaka ENLi aastaraamatu koostamine, mis võtab organisatsiooni tegevuse kokku.
aitab noorteühendustel oma mõju suurendada.

Aastaraamat

Olger Tali teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada juhatuse tegevuskava 2008/2009 aastaks.
Ettepaneku poolt kinnitada juhatuse tegevuskava oli valdav enamus, vastuhääli 1, erapooletuid 1
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.
OTSUS: Juhatuse tegevuskava kinnitati vastavalt ettepanekule.
Ettepaneku

poolt

kinnitada

ENLi

eelarve

oli

valdav

enamus,

vastuhääli

1,

erapooletuid

2
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OTSUS: Eesti Noorteühenduste Liidu eelarve 2008/2009 aastaks kinnitati vastavalt ettepanekule.

5. Juhatuse aseesimehe töötasu kinnitamine
Üldkoosoleku juhataja Olger Tali tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada juhatuse aseesimehe töötasuks
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käsundusleping. Olger Tali põhjendas, et aseesimehe tasu tingib suur vastutus ning suurenenud töömaht.
Jaan Urb lisas, et kui ENL tahab saada kompentsentsikeskuseks, peame ise olema sisemiselt tugevad. Olger
Tali ja Jaan Urb vastasid liikmesorganisatsioonide küsimustele. Peamiste vastuväidetena juhatuse
aseesimehe töötasu määramisele toodi esile asjaolu, et mõistlikum oleks maksta ühele inimesele suuremat
palka, kui igaühele nantuke. Revisjoni komisjoni liige Margus Poola esitas küsimuse, mis saab siis, kui
järgmisel aastal aseesimees ei ole enam välispoliitika juht? Liikmesorganisatsioonide esindajad tegid ka
ettepanek muuta vastav töötasu hoopis kompensatsiooniks. Mitmed liikmesorganisatsioonide esindajad tegid
ettepaneku kaaluda üle minemist juhatuse liikmete üleüldiseks tasustamiseks.
Olger Tali tegi redaktsioonikomisjonile ettepaneku ümber sõnastada ettepanek juhatuse aseesimehe töötasu
osas. Diana Tamm redaktsioonitoimkonnast teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada järgnev ettepanek:

Ettepanek juhatuse liikme Jaan Urbi tasu osas
Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada juhatuse liikme Jaan Urbi tasuks juhatuse aseesimehe
ülesannete täitmise eest 3000 kr/kuus (bruto) tagasiulatuvalt alates septembrist 2008. Ühtlasi teeb juhatus
ettepaneku sõlmida vastavasisuline käsundusleping, mille poolteks on ühelt poolt Jaan Urb ning teiselt poolt
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimehe Olger Tali isikus.
Ettepaneku poolt kinnitada Jaan Urbi tasu oli valdav enamus 26, vastuhääli 2, erapooletuid 1
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.
OTSUS: Redaktsioonikomisjoni muudatus on kinnitatud vastavalt ettepanekule.

6. Aasta teema 2009 tutvustamine ning kinnitamine
Eesti Noorteühenduste Liidu liikmevaldkonna juht Aune Lillemets põhjendas üldkoosolekule, miks 2009.
aasta teemaks on planeeritud “Ühiskondlik aktiivsus” ning tutvustas kavandatavaid tegevusi aasta teema
raames. Aune Lillemets rääkis, et teema peamine raskuskese on noorteorganisatsioonidesse kuulumine ja
sellest saadav kasu noortele. Aune Lillemets vastas tekkinud küsimustele.
Üldkoosoleku juhataja Jaan Urb tegi üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2009. aasta teemaks “Ühiskondlik
aktiivsus”
Ettepaneku poolt oli enamus, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajates.
OTSUS: Eesti Noorteühenduste Liidu 2009. aasta teema on “Ühiskondlik aktiivsus”.

7. Põhikirja muutmine
ENLi juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku muuta ENLi põhikirja punkt 6.1 järgmiselt:
„ENLi juhatus on (edaspidi juhatus) on kolme- kuni üheksaliikmeline. Juhatus juhib ja esindab ENLi. Juhatuse
liikmed valib üldkoosolek kuni kaheks aastaks salajasel hääletusel. Järgmise perioodi juhatuse liikmete arvu
kohta teeb ettepaneku ametisolev juhatus üldkoosolekul“.
lisada põhikirja punkt 6.1.1 järgnevas sõnastuses:
„Juhatuse liikmed valitakse ametikohale kaheks aastaks viisil, et iga-aastaselt valitakse ümber pooled
juhatuse liikmed“.
muuta põhikirja punkt 6.2 järgmiselt:
„Juhatuse volitused kestavad 1. septembrist 31. augustini. Juhul, kui juhatuse liige astub juhatuse
ametisoleku ajal tagasi või tagandatakse üldkoosoleku otsusega, siis valitakse tema asemele uus juhatuse
liige. Uue juhatuse liikme volitused kestavad kuni ametikoha mandaadi lõpuni.
ja lisada punkt 10 „Rakendussätted“:
„10.1. 2009. aasta kevadisel üldkoosolekul valitakse ENLi juhatuse liikmete roteerumise tagamiseks pooled
juhatuse liikmed ühe- ning pooled kaheaastase mandaadiga. Ametikohtade jaotuse määrab üldkoosolek
eelmise juhatuse ettepanekul sügisesel üldkoosolekul“.

Üldkoosoleku juhataja Jaan Urb selgitas vajadust muuta põhikirja. Jaan Urbi sõnul on üks aasta juhatuse
liikme kohustusteks liiga vähe ning juhatuse liige tuleks valida kaheks aastaks. Muudatuse eesmärk on
suurendada jätkusuutlikkust ja järjepidevust. ENLi juhatus vastas liikmesorganisatsioonide esindajate
küsimustele. Peamiste vastuargumentidena tõid liikmesorganisatsioonid esile, et selleks ei ole vaja põhikirja
muutmist, sest juhatuse liige saab ise uueks perioodiks kandideerida. Üldkoosoleku juhataja Olger Tali tegi
üldkoosolekule ettepaneku kinnitada põhikirja muutmine.
Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku muuta ENLi põhikirja punkti 3.1. järgmiselt:
„ENLi liikmeks võib olla noorte või noorsootööga tegelev kasumit mittetaotlev juriidiline isik, mis on
tegutsenud vähemalt ühe aasta.“
Ettepaneku poolt oli enamus, vastu 2 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajates.
OTSUS: ENLi põhikiri on muudetud vastavalt ettepanekule.

8. Kodukorra muutmine
Üldkoosoleku juhataja Olger Tali tegi üldkoosolekule ettepaneku muuta ENLi kodukorra II sektsioon
asendades 2.1. ning 2.2. 17. mai 2008 üldkoosolekul kinnitatud visiooni ning missiooniga. Samuti teeb Olger
Tali ettepaneku muuta ENLi kodukorra III sektsiooni punkti 3.2.5. järgmiselt:
a) juhatus valitakse üldkoosolekul kuni 2 (kaheks) aastaks salajasel hääletusel, viisil, et igaastaselt valitakse
ümber pooled juhatuse liikmed.
Ettepaneku poolt muuta kodukord oli enamus, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud
esindajates.
OTSUS: ENLi kodukord on muudetud vastavalt ettepanekule

9. Prioriteetsete valdkondade ja juhatuse liikmete arvu kinnitamine 2009/2010 aastaks
Olger Tali tutvustas üldkoosolekule 2009/2010 aasta prioriteetseid valkondi, milleks on:
−

noortepoliitka

−

rahvusvahelised suhted

−

avalikud suhted

−

liikmed

−

finants

Liikmesorganisatsioonid tegid ettepaneku asendada avalikus suhete valdkond suhtekorralduse valdkonnaga,
mis viitab vastava juhatuse liikme suhtlemisele ka liikmesorganisatsioonide esindajatega. Vastavalt
ettepanekule teeb üldkoosoleku juhataja Jaan Urb teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada pioriteetse
valdkonnad: noortepoliitka, rahvusvahelised suhted, suhtekorraldus, liikmed ning finants 2009/2010 aastaks
Ettepaneku poolt oli 4, vastu 10 ja erapooletuid 9 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.
Jaan Urb teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada pioriteetseteks valdkondadeks 2009/2010 aastaks:
noortepoliitka, rahvusvahelised suhted, avalikussuhted, liikmed ning finants.
Ettepaneku poolt kinnitada prioriteetsed valdkonnad oli 19, vastuhääli 4, erapooletuid 0
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest.
Jaan Urb teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada kaheaastase mandaadiga: esimees, rahvusvaheliste
suhete valdkond ja liikmevaldkond. Üheaastasega mandaadiga: finants, avalikussuhted ja noortepoliitika
2009/2010 aastaks. Jaan Urb põhjendas, et nii avalike suhete kui noortepoliitika valdkonnas on kontoris
olemas töötajad. Jaan Urb vastas liikmesorganisatsiooni esindajate küsimustele.
Ettepaneku poolt kinnitada kaheaastase mandaadiga oli valdav enamus 24, vastuhääli 0 ning erapooletuid 0
liikmesorganisatsioonide volitatud esindajatest
OTSUS:

ENLi prioriteetseteks valdkondadeks 2009/2010 aastaks kinnitati noortepoliitka,

välissuhted, avalikussuhted, liikmed ning finants ning juhatuse liikmete arvuks on 6.

10. Revisjonikomisjoni aruande tutvustamine ja nende kinnitamine
Revisjoni komisjoni liikmed Margus Poola ja Eero-Jaak Vaitmaa andsid hinnangu ENLi tegevustele. Üldine
hinnang ENLi juhatuse tegevuse eesmärgistatusele ja õiguspärasusele ning ENL finantside juhtimisele ja
rahalisele olukorral ajavahemikul 11.05.2008 – 10. 11. 2008 on hea. Üldkoosoleku juhataja Olger Tali tegi
üldkoosolekule ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni aruanne.
Ettepaneku poolt oli enamus, vastu 0 ja erapooletuid 2 liikmesorganisatsioonide volitatud esindajates.
OTSUS: Revisjonikomisjoni aruanne kinnitati vastavalt ettepanekule

Üldkoosoleku juhatajad kuulutasid koosoleku lõppenuks kell 17:30.
Üldkoosoleku juhatajad:
.....................................

....................................

Olger Tali

Jaan Urb

Üldkoosoleku protokollija:
.....................................
Age Viira

