ENLi juhatuse 2. koosolek
Protokoll
Aeg: 30.09.2010, 17:30-21:30
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Sandra Kamilova, Pille-Riin Raudsepp (Skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson, Meelika Jürisaar, Aune Lillemets
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Sandra Kamilova
Päevakava:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Liikmevaldkonnast
4. Välissuhetest
5. ENLi toote arutelust
6. Noor tepoliitikast
7. Muud teemad:
a) Juhatuse hea tava
b) Juhatuse veebi otsused
c) ENT K tunnustusauhinnad
d) Ajaleht Aken
e) Muud teemad

1) Päevakorra kinnitamine
Juhatuse esimees ja koosoleku j uhataja Ott luges ette päevakorra.
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.

2) Eelmise koosoleku proto kolli kinnitamine
Anni ettepanekul vaadatakse üle eelmises protokollis olevad ülesanded.
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli.

3) Liikmevaldkonnast
Juhatuse liige Veroonika on esitanud omal soovil tagasiastumispalve ENLi juhatuse liikme kohalt.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas avalduse rahuldada.
Meelika juhtimisel saadetakse välja sellekohane teade kõikidele liikmetele. Liikmevaldkonda jäänud
ülesanded jagatakse ära juhatuse liikmete ja tegevbüroo vahel, ülejäänud tegevused lükatakse edasi.
Kohtumised liikmesorganisatsioonidega. Vajadus kohtuda organisatsiooniga Tallinna Õpilasesindus.
Kohtumise lepib kokku Ott. Ott tegeleb ka liikmesorganisatsioonilt SeeMe väljaastumisavalduse
kättesaamisega, mida pole veel meieni saadetud, kuigi organisatsioon on tegevuse juba ammu
lõpetanud.
Liikmeküsitluse analüüsi võtab enda peale Aune, mille lubas valmis saada oktoobri lõpuks. Anni lisab
Aune ka parema kommunikatsiooni huvides meeskonna listi.

Eesti Arstiteaduste Üliõpilaste Selts on esitanud kõik vajalikud dokumendid liikmeks astumiseks, ning
Pille-Riin kohtub nendega ka Tartus.
4) Välissuhetest
ENL on otsustanud Euroopa Noortefoorumi j uhatuse valimistel ikkagi Jaan Urb’i kandidatuuri üles
seada. ENL toetab tugevalt oma kandidaati, garanteerides meie poolt kõik, et see ei tekita vastasseisu
ega raskusi Põhja- ja Baltimaade bloki ühiskandidaatidele Anemonele, Imsele ja Johanile. ENLi
otsusest on eraldi teavitatud ka Põhja- ja Baltimaade bloki ühist presidendi kandidaati Johanit.
15.-16. Oktoobrini osaleb ENLi esindajana Alcohol Policy Youth Network korralisel aastakoosolekul
Pille-Riin.
OTSUS: Eelmisel korral käsitletud ENLi ja Allianssi liikmete vahelise visiidi korraldamine lükatakse
ühise otsusena edasi, inimressursi vähesuse tõttu.

5) ENLi toote arutelust
Toimub sisukas arutelu selle üle, kas ENL võiks/peaks pakkuma mingeid tooteid ja teenuseid või peaks
ikkagi jääme ainult projektipõhise tegevuse/rahastuse juurde. Toote väljaarendamine annaks ENLile
võimaluse veelgi rohkem edasi liikuda. ENLi toode on oluline vaba raha tekitamise seisukohalt, kuna
see annab võimaluse vajadusel kiiresti reageerida ning annab panuse likvideerimisfondi loomisesse.
OTSUS: Inimressursi- ja ajapuuduse tõttu on otsustatud ENLi toote arendamine edasi lükata.

6) Noortepoliitikast
Esmaspäeval, 4.oktoobril, toimub ENLi tööhõive ar utelu, ettevalmistamaks Riigikogus toimuvaks
aruteluks - juhatuse liikmetest osalevad Ott ja Pille- Riin.
OTSUS: Riigikogus teeb Ott ettekannet, mille aluseks saab olema struktureeritud dialoogi rapor tit.
Martti tegeleb ettekandjate ja osalejate or ganiseerimisega.
19.oktoobril toimub ENEBi poolt korraldatav tööhõivet käsitlev seminar, kuhu on oodatud
noorsootöötajat ja spe tsialisti. ENL on oodatud tutvustama konsultatsioonide raportit.
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OTSUS: Ott osaleb ning teeb ettekande.
19.oktoobril toimub konverents „Minu kodanikulugu”, mida korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni
Sihtasutus Meie Lugu, ning ENL on samuti kutsutud tö ötubasid läbi viima.
OTSUS: Kuna korraldajalt ei ole täiendavatele küsimustele pikemat aega vastust saa nud on
otsustatud antud üritusel mitte osaleda.
- 8.novembril toimub visiooni konverents „Mina muudan Eesti tuleviku„
Esialgu HTMi ettepanekul riigieelarvesse loodetud 2,7 miljonit KOV noortevolikogudele jäi siiski
tulemata.
NÜ aastatoetuste osas on ENLi arvamuse määruse kohta välja läinud. HTM tahab teha selle teemalise
infopäeva ning on nõus tegema seda koos ENLiga. Toimuda võiks see oktoobri lõpus.

ENT K j uhtimisel toimus Kloogaranna noor telaagris arutelu noorsootööseaduse strateegia
rakendusplaani üle. Arendusettepanekuid olid teinud ENL, ENEB ja ENÜ, konkreetsete tulemusteni
veel ei jõutud.
ENL peaks kuj undama oma seisukohad nii Youth on The Move kui Youth In Actioni tuleviku osas.
E3 kohtumisel otsustati, et järgmine kohtumine peaks toimuma 18. Oktoobril. Enne seda peaksid
organisatsioonid omavahel diskuteerima, et mis on prioriteetsed teemad Riigikogu tööhõive seminaril.

7) Muud teemad:
a) Juhatuse hea tava
Pille-Riin andis ülevaate dokumendist.
OTSUS: dokument on heaks kiidetud, allkirjastatakse järgmisel korral.
b) Juhatuse veebi otsused
Sandra paneb kokku ja saadab listi järgmise nädala jooksul au gusti ja septembri
veebiotsused, täiendamine jääb samuti Sandra peale.
c) ENTK tunnustusauhinnad
ENT K tunnustus auhindade jagamisel on sellel korral kolm kategooriat.
käsitlemisele ka järgmisel korral.

Teema tuleb

d) Ajaleht Aken
Akna peatoimetaja Siiri Liiva esitas tagasiastumisavalduse ning tema viimaseks tööpäevaks on
20.oktoober.
OTSUS: Lahkumisavaldus on juhatuse poolt rahuldatud.
Akna edaspidine saatus otsustatakse jooksva tegevus käigus. Viimase Akna väljaandmise eest
vastutab Meelika. Anni vaatab üle projekti finantsseisu. Anni lepib ENTKga kohtumise
kokku Akna teemade ar utamiseks – meie poolt võiksid osaleda veel Meelika, Sandra ning Ott.
e) Muud teemad:
Meelika esindab ENLi YFU üritusel oktoobri lõpus.
Juhatuse liikmetele makstakse telefonikompensatsiooni kuluaruande alusel maksimaalselt
200 krooni ühes kuus eelmise kuu kohta.

