Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse 17. koosoleku protokoll
Aeg: 14.07.2011
Koht: Tartu
Osalejad: Pille-Riin Raudsepp (juhatuse esimehe kt), Aleksandra Kamilova (juhatuse liige), Mailis
Ostra (assistent)
Juhatas: Pille-Riin Raudsepp
Protokollis: Mailis Ostra
Algus: 17.37
Lõpp: 19:00
1. Päevakorra kinnitamine
Juhatus otsustas kinnitada päevakorra esitatud kujul:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Kokkuvõte üldkoosolekust ja majandusaasta aruanne
4. ENLi Suvekool
5. Meeskonna üleminekuüritus
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Juhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli.
3. Kokkuvõte üldkoosolekust ja majandusaasta aruanne
Assistent Mailis Ostra tegi ülevaate erakorralisest üldkoosolekust.
Majandusaasta aruandega seonduvate probleemide lahendamise kava paneb paika Pille-Riin Raudsepp
ning järgmise nädala alguses suhtleb sel teemal revisjonikomisjoni liikme Margus Poolaga.
Juhatus otsustas, et uus üldkoosolek majandusaasta aruande kinnitamiseks toimub enne
uue juhatuse koosseisu ametiaja algust, et vältida suuremat sorti segadust ja viivitamist
majandusaasta aruande esitamisega.
5. ENLi Suvekool
Assistent Mailis Ostra tegi ülevaate Suvekooli korraldamisest. Juhatus pani paika suvekooli eesmärgid:
E1: Liikmete sidumine ENLiga sh nende koolitamine ENLi teemadel;
E2: Liikmete pädevuse tõstmine ja motiveerimine, et nad suudaks ja tahaks edaspidi vajalikel
teemadel kaasa rääkida;
E3: Liikmete omavahelise suhtluse ja koostöö toetamine;
E4: Sisendi saamine ENLi igapäevatöösse, 2012 tegevuskavasse ja organisatsiooni üldisesse
arengusse.
Lisaks märkis juhatus ära, et oluline on suvekoolis teada saada, mida liikmed ootavad tulevikus
tegevbüroolt ja mis on liikmete nägemuses ENLi prioriteetsemad tegevused, et suvekool oleks
omamoodi väljund ENLi töötajatele ning et koolitused oleks praktilise loomuga.
Suvekooli registreerimine avatakse 20. juulil.

6. Meeskonna üleminekuüritus
Assistent Mailis Ostra tegi ülevaate üleminekuüritus korraldamisest. Esialgne koolituse kava on
järgmine:
Reede, 22. juuli
14:45 Algus ja avasõnad
15:00 ENL kui organisatsioon: struktuur ja tegevused /Anni Metstak/
17:00 Paus
17:10 ENLi põhiseisukohad ehk noortepoliitika platvorm /koolitaja kinnitamisel/
19:30 Õhtusöök
20:30 Õhtune programm
Laupäev, 23. juuli
10:45 Algus ja avasõnad
11:00 Kaasamine ja erinevad rollid ENLis /koolitaja kinnitamisel/
13:00 Tegevuskava arutelu vabamas vormis koos lõunasöögiga
16:00 Lõpp
Üleminekuürituse eesmärk on kaasata ENLi tegevusse uued juhatuse liikmed ja koolitada
uusi meeskonna liikmeid.
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