EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL

Toimumisaeg: 08.04.2013
Toimumiskoht: Eesti Noorteühenduste Liidu kontor, Estonia pst 5a, Tallinn
Algus: 17:44
Lõpp: 19.10
Osalejad: Gerd Tarand, Liina Siniveer, Erki Kaikkonen, Eero Loonurm (Skype), Siivi Liivik
(Skype)
Külalised: Laura Õigus (Eesti Skautide Ühing), Edvard Ljulko (ENLi noortepoliitika nõunik),
Kaidi Nurmik (ENLi personali- ja haldusjuht), Mailis Ostra (ENLi juhatuse esimees), Joosep
Tiks (Eesti Väitlusselts)
Juhatas: Erki Kaikkonen
Protokollis: Kaidi Nurmik
Päevakord:
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
2. Noortevaldkonna strateegia koostamise protsess ja ENLi sisend
3. ENLi arengukava koostamine
4. MTÜ Aktiivikeskuse väljaarvamine
5. Üldkoosolek
6. Vilistlaskogu kohtumine mais
7. Nõukogu ja meeskonna väljasõit
8. League of young voters
9. Järgmise koosoleku kokku leppimine

1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Erki tegi ülevaate eelmisest nõukogu koosolekust. Mailis tutvustas juristide hinnapakkumisi ja
ettepanek on ENLi alusdokumentide kaasajastamiseks (sh ENLi juhtimisstruktuur ja
osaluskogud ENLis) pakkumine teha Robert Sarvele.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 5 poolt
OTSUS: pakkumine ENLi alusdokumentide kaasajastamiseks (sh ENLi juhtimisstruktuur ja
osaluskogud ENLis) tehakse Robert Sarvele.
Ettepanek on eelmise nõukogu koosoleku protokoll kinnitada
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 5 poolt
OTSUS: eelmisel nõukogu koosoleku protokoll kinnitatud
2. Noortevaldkonna strateegia koostamise protsess ja ENLi sisend
Siivi tegi ülevaate strateegia koostamise protsessist ja eelmise nädala töögruppides.
Noortevaldkonna strateegia koostamise raames toimub ENLi liikmesorganisatsioonide
ümarlaud 17. aprillil kell 18.00 Tallinnas.
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Gerd, Mailis, Joosep ja Laura veavad liikmete ümarlaual eest oma töörühma teemasid.
Edvardi koordineerimisel räägivad Gerd, Mailis, Joosep ja Laura ümarlaua korraldamise läbi.
Suurem osa ENLi tõstatatud probleemidest on osaluse töörühma alla. Igast töörühmast aga
võetakse strateegiasse 5 probleemi ja võib juhtuda, et ENLi ettepanekud ei lähe arengukavva
sisse. Mis tähendab, et noorteühenduste teemad võivad jääda tahaplaanile. Töögruppides
kaardistatud probleemimahtu tuleb analüüsida ja välja tuua, kuidas need teemad ja
probleemid on seotud noorteühendustega. Edvard võrdleb töögruppide probleemikirjeldusi.
ENTKga tuleb eraldi kokku saada ja rääkida noorteinfo. Edavrd saadab ENLi agenda
noorteinfo osas ENTKle. Edvard kutsub kokku kohtumise, kus on kõikide töögruppide
esindajad.
3. ENLi arengukava koostamine
Arengukava koostamise aluseks on liikmesorganisatsioonide väärtused - Mailis tegi nendest
kokkuvõtte. ENLi arengukava võtame vastu pärast Noortevaldkonna strateegia vastuvõtmist need kaks arengukava peaksid olema omavahel seotud. ENLi arengukava kinnitamine toimub
novembri
üldkoosolekul.
Mailis
saadab
kolmapäeval
liikmetele
kokkuvõtte
liikmesorganisatsioonide ja ENLi väärtustest.
4. MTÜ Aktiivikeskuse väljaarvamine
Ettepanek on MTÜ Aktiivikeskus välja arvata ENLi liikmete seast.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 5 poolt
OTSUS: välja arvata MTÜ Aktiivikeskus ENLi liikmete seast
5. Üldkoosolek
Mailis ja Kaidi tegid ülevaate üldkoosolekust ja kevadseminarist. Arutati võimalikke kandidaate
ENLi nõukokku. Leiti, et kandidaadid peaksid olema noortevaldkonna taustaga, kuid varasem
seotus ENLiga ei ole niivõrd oluline.
6. Vilistlaskogu kohtumine
ENLi sünnipäevaks saadetakse vilistlastele individuaalsed kutsed. 18. mail toimub vilistlastega
õhtusöögi vormis kohtumine ja arutatakse noortevaldkonna strateegia teemadel.
7. Nõukogu ja meeskonna väljasõit
Juuni alguses toimub meeskonna ja nõukogu väljasõit, arutati üldist korraldust ja sisu.
Meeskonna poolt tulevad aruteluteemad.
8. League of young voters
Eraldi kohtumine selle teema raames toimub 15. aprillil kell 15.00; osalevad Karl, Mailis,
Edvard, Maia ja Gerd.
9. Järgmine nõukogu koosolek
Järgmine koosolek toimub 6. mail kell 17.30.

Erki Kaikkonen
Koosoleku juhataja
Kaidi Nurmik
Koosoleku protokollija
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