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Üldkokkuvõttes oli tänavusel üldkoosolekul esindatud 23 liikmesorganisatsiooni
44-st.
Arutelud ja otsused

1. Üldkoosoleku avamine
Kristel Kadak ütleb tervitussõnad kohalviibijatele.
Näidatakse lõbusat avaesitlust ENLi tegemistest vahemikus mai – nov 2004.
Kuna üldkoosolekul puudub kvoorum, teeb juhatus ettepaneku vastavalt põhikirja
punktile nr 5.10 kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga 2 minuti pärast.

2. Üldkoosoleku päevakorra, presiidiumi ja häältelugemiskomisjoni
kinnitamine
Päevakorra kinnitamine
Päevakorra eelnõu:
1. Üldkoosoleku avamine
2. Üldkoosoleku päevakorra, presiidiumi ja häältelugemiskomisjoni
kinnitamine
3. Juhatuse tegevuse ülevaade mai – nov 2004
4. Kodade tegevusaruanded
5. Revisjonikomisjoni aruanne
6. Tagasiside liikmetelt
7. Uute liikmete tutvustamine
8. Tegevuskava 2005 kinnitamine
9. Aastaeelarve 2005 kinnitamine
10. Uued projektid ja tegevused ENLis
11. Üldkoosoleku lõpetamine
12. Mitteametlik osa
Juhatus tegi ettepaneku lisada päevakorda punktiks nr 5 Finantsaruanne. Teised
punktid päevakorras lükkuvad ühe võrra edasi.
Üldkoosolek kinnitab päevakorra vastava muudatusega.
ENLi juhatuse poolne ettepanek on kinnitada üldkoosoleku presiidium koosseisuga:
Kristel Kadak – ENLi juhatuse esimees
Marit Valge – ENLi juhatuse liige
Pille Puss – ENLi tegevjuht

Üldkoosolek kinnitab presiidiumi koosseisu.
Kristel Kadak teeb ettepaneku kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Sven
Lehemets (MTÜ AIESEC Eesti, ENLi revisjonikomisjoni liige) ja Maia Meos (MTÜ
SIIN).
Üldkoosolek kinnitab häältelugemiskomisjoni, kelle ülesandeks on vastavalt
kodukorrale häältelugemise korraldamine.

3. Juhatuse tegevuse ülevaade mai – nov 2004
Kristel Kadak teeb ülevaate ENLi juhatuse tööst, organisatsiooni arengutest ja
tegemistest.

4. Kodade tegevusaruanded
Üliõpilasühendused (Kristjan Tamm)
Üliõpilaste koja viimane koosolek toimus augusti lõpus.
Tulemus: koda säilib struktuuriüksusena, kuid korraliselt koos ei käi. Koja liikmed
leidsid vajaliku olevat säilitada võimalus üliõpilasorganisatsioonide poolt seisukoha
võtmine olulistes küsimustes. Vajadusel võimalik koda kokku kutsuda. Teretulnud ja
oodatud on tegevus koja liikmete initsiatiivil.
Õpilasorganisatsioonid (Maarja Põld)
Otsustasid koja tegevuse lõpetada.
Poliitilised ühendused (Marit Valge)
Poliitiliste koja koosolekuid on olnud kolm: 30.06, 12.10 ja 24.11.
Arutatud on läbivalt teemasid nagu Balti koostöö ja poliitiliste ühenduste vaheleht
AKNA vahele. Kahjuks pole erinevatel põhjustel kummaski projektist asja saanud.
Esitati Noor-Isamaa, hukkunud Anna Maarja Põder Punase Risti teenetemärgi
kandidaadiks.
Vaadati koos Churchill´i filmi.
Korraldati
meeleavaldus
Valgevene
konsulaadi
ees,
protesteerimaks
ebademokraatlike valimiste vastu.
Koostamisel on avaldus taunimaks ebademokraatlike valimisi Ukrainas.
Uleriigilised (Kristel Kadak)
Üleriigiliste koja viimane kohtumine toimus 27. novembril 2004 12.00-13.30 Tartus.
Vajadus kooskäimiseks on olemas. Koda on oluliseks kokkutulemise kohaks, kus
saadakse teada teiste tegemistest ja vahetatakse mõtteid koja liikmete jaoks olulistel
teemadel. Otsustati pidada prioriteediks tugevama seose loomist Eesti kolmanda
sektori arengutes tervikuna. Seati eesmärgiks, et noorte org-idest kandideerivad
2005. aasta EMÜ üldkogul ENLi liikmesorganisatsioonide esindajad.
Tulemus: koda tahab koos käia kord kvartalis (nö korraline koosolek).

Väikesed ja huvialaühendused (Kristel Kadak)
Koda ei ole koos käinud. Koja koosolek on kahel korral kokku kutsutud. Esimesel
korral ilmus kohale üks organisatsioon, teisel korral ei tundun ühtki koja liige, et
kohtumine oleks vajalik.
Järeldus: väikestel ja huvialaühendustel puuduvad ühised ühenduspunktid.

Kuna ametlikult (vastavalt IV üldkoosoleku otsusele) on vaja koja tegevus lõpetada,
siis teeb Kristel Kadak ettepaneku koheselt koja liikmete seas hääletus koja tegevuse
jätkamise kohta läbi viia.
Ettepanek võetakse vastu. Toimub hääletus. Kohal 3 koja liiget. Koja jätkamise poolt:
0 organisatsiooni, vastu 3 organisatsiooni.
Tulemus: Väikeste ja huvialaühenduste koja tegevus lõpetati.
Vajadusel võimalik taas kokku kutsuda.

5. Finantsaruanne
Kristjan Tamm teeb ülevaate ENLi finantsidest.
2003. aasta aruandluspäeval ei kinnitatud 2004. aasta eelarvet.
Eelarve ei täitunud 100%, finantside arvestamisel lähtuti eelarvest, mitte täituvusest.
Puudus pidev raha ülevaade ning planeerimine.
Tulemus: Eelarve puudujääk.
6. Revisjonikomisjoni aruanne
Uku Lember tutvustas üldkogule ENLi revisjonikomisjoni akti. Andis hinnangu ENLi
04-05 juhatuse ja struktuuriüksuste tegevuse eesmärgistatusele ning ENLi finantside
juhtimisele ja finantsolukorrale (vt Lisa).
Tagasiside liikmetelt:
- ENLil võiks olla projektipõhised arvelduskontod (igal projektil oma arve).

Üldkoosolek kinnitab juhatuse poolaastaaruanne.
Üldkoosolek kinnitab revisjonikomisjoni aruande järgmistel tingimustel:
juhatusele on revisjonikomisjoni ettepanekud kohustuslikud;
ettepanekud peavad olema täidetud järgmiseks üldkoosolekuks.

7. Tagasiside liikmetelt
Pille Puss tutvustab üldkogule ENLi teateid ja külastusprojekti.

Tagasiside ENLi teadetele
- Koosneb kahest osast – ENLi uudised ja tegevused
- Lisada ka liikmete tegevused.
- Meeldib, positiivne.
- Modereerimine – mailid lähevad teadetesse sisse, eraldi listi ei tule
- eeskuju võiks võtta EÕOLi sarnasest infokirjast
- Link eraldi foorumile infokirjast, ENLi puhul kodulehele
- Teatedi ei peaks asendama teisi kirju, pigem lisaks
- Teates algul sisukord, siis oleks ülevaatlikum
- Kujundusega vaeva näha – võibolla siiski mitte
- HTML variandis kodukal üles kujundatud kiri, põhjalikum ka – et oleks lingitud teade
- Sisukord lingitud

- Tabeli vormis kuude kaupa ülevaade liikmete tegevusest, et saaks ka paremini
planeerida
- Lihtsam ja ülevaatlikum, kui ainult ENLi üritused infokirjas, muidu liiga palju asju
- Liikmete üritused, kuhu kutsutakse teisi organisatsioone panna listi
Tagasiside külastusprojektile
- Arvestada ressursse, mitte minna liiga sügavaks projektiga,
- esmaseks eesmärgiks võiks olla pigem promoda kõigepealt ENLi
- Tagasiside varasemast
– Käidi 7 organisatsioonil külas. ENL ja organisatsioon tutvusid omavahel, arutati
probleeme ja ENLi rolli nende lahendamisel. Eesmärgiks viia ENLi teadmist
organisatsioonini. Tulemuste rakendamise etapini ei jõutud.
- Väga vajalik kohtuda, ka kohalikul tasandil – nt kohaliku juhatuse koosolekule
minna kohalikul projektijuhil vms.
- Minna kohale ka organisatsioonide üritustele ja näha reaalselt, mida teevad.
- Tegeleda pigem passiivsete organisatsioonidega – et aktiveerida
- Läheneda organisatsioonidele erinevalt vastavalt vajadusele – mõni tahab üritusele
tulla, mõni liikmetega kohtuda jne
- Külastusprojekti eesmärgiks ülevaate saamine organisatsioonide tegevusest,
eesmärkidest ja probleemidest.
- Teisi organisatsioone kaasata – positiivne.

8. Uute liikmete tutvustamine
Alates
eelmisest
erakorralisest
üldkoosolekust
on
ENLis
kolm
uut
liikmesorganisatsiooni: MTÜ Öökull, Pärnu Noorte Liit ja Eesti Noorsooprojekt. Kohal
olid Pärnu Noorte Liidu esindajad.
Janno Tigane tutvustab Pärnu Noorte Liitu üldkogule.
9. Tegevuskava 2005 kinnitamine
Marit Valge tutvustab 2005. aasta tegevuskava.
Ettepanek: enne uute liikmete vastuvõtmist võiks kandidaadiga personaalselt kokku
saada (EMSLi kogemuse põhjal).

Üldkoosolek kinnitab tegevuskava 2005.

10. Aastaeelarve 2005 kinnitamine
Kristjan Tamm tutvustab aastaeelarvet 2005.
Üldkoosolek kinnitab aastaeelarve 2005.
Tingimused:
juhatus saadab 2005. aasta eelarve (koos tulude ja kuludega) 3 nädala pärast
ENLi listi;
juhatus vaatab üle prioriteedid ning teavitab neist liikmetele;
juhatus sõnastab lisana, mis tähendab madal, keskmine ja kõrge prioriteet.
Ettepanekud:
Tele2 pakub MTÜ-dele tasuta kõnesid, ENL võiks seda varianti uurida ja sobivusel
kasutada.

Koristusteenus eelarves muuta prioriteedina madalaks
Võtta eelarve (summad) rida tegevuskavast välja.

11. Uued projektid ja tegevused ENLis
Seadusandluse töögrupp
Margus Poola teeb ülevaate seadusandluse töögrupi tegemistest ja edasistest
plaanidest.
Kõigil seadusandlushuvilistel palutakse marit@enl.ee märku anda, et neid saaks
kaasata edaspidisesse grupi töösse.
MEISi projekt
Kairi Birk tutvustab projekti ”Noorteühenduste ja õpilasomavalitsuste jätkusuutlikkuse
arendamine”.
Projekti tulemusena antakse välja kaks trükist noorteühendustele ja
õpilasomavalitsustele nii eesti kui vene keeles ning viiakse läbi kolm koolitustsüklid
(üks vene keeles). Koolitused algavad veebruaris 2005.
Tallinna projekt
Edvard Ljulko teeb ülevaate Tallinna projektist, mis tehtud, teoksil ja tulemas.
Aasta parim noorteprojekt
Pille Puss tutvustab konkurssi "Parim noorteprojekt 2004".
Konkurss selgitab välja 2004. aasta kõige originaalsema ja atraktiivsema noorte poolt
korraldatud ettevõtmise.
Kandideerimise tingimused:
- projektiläbiviijaks peab olema noorteorganisatsioon;
- toimumisaeg peab olema aasta 2004;
- projekt peab olema suunatud eelkõige organisatsioonist väljapoole;
- projekt peab olema sotsiaalselt mõjus, atraktiivne ja originaalne;
- esitaja peab olema ENLi liige;
- tegemist võib olla nii konkreetse noortele suunatud üritusega kui ka noorte
poolt korraldatud ja laiemale avalikkusele suunatud aktsiooniga;
- ürituse suurus ei ole määrav;
- iga organisatsioon saab esitada ühe projekti.
Projekti esitamise tähtaeg on 6. detsember 2004.
Kontakt Pille Puss pille@enl.ee
Euro<26
Kristjan Tamm tutvustab Euro<26 hetkeseisu ja tulevikuvaateid.
Käimas on läbirääkimised EÜLiga.

Üldkoosolek võtab vastu ettepaneku maksta juhatuse esimehele kuupalka 2000
krooni.

13. Üldkoosoleku lõpetamine

Kristel Kadak tänab kõiki üldkoosolekul osalenuid ning kuulutab üldkoosoleku
lõppenuks.

Kristel Kadak
Üldkoosoleku juhatajad

Pille Puss
Üldkoosoleku protokollija

Marit Valge

