Eest i Noorteühenduste Liidu juhatuse 4. koosoleku protokoll
Aeg: 28. oktoober 2010 kell 1800
Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5 a Tallinn)
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Aleksandra Kamilova ( skype), Pille-Riin Raudsepp (skype)
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Maia Eskla, Martti Martinson, Meelika Jürisaar
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Anni Kuller

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Päevakorra kinnitamine
Eelmise koosoleku pr otokolli kinnitamine
Noorsootöö infolehe Aknaga edasi
ENLi tunnustusauhinnad, jõulupidu
Varivalimiste logo valimine
Noortepoliitikast
Üldkoosolekust
Muud teemad

2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: Juhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli.
3. Noorsootöö infolehe Aknaga edasi
Meelika presenteerib plaani, kuidas ilma peatoimetajata viimase Akna numbri välja anname.
Õnneks on leidunud vabatahtlikke, kes siiski panustavad nii nõu kui jõuga. Anni andis
ülevaate Akna rahalisest seisust ning vastutab selle eest lõpuni välja.
12. novembril algusega kell 0900 toimub ENList Anni, Meelika, Ott i ja Sandra kohtumine
ENT Kga, kus räägime oma mõtetest seoses Aknaga 2011. Aastal. Meelika presenteerib
lugejaküsitluse tulemusi.
4. ENLi tunnustusauhinnad, jõulupidu
Tunnustusauhindade konkursi eest vastutab ENLi vabatahtlik Risto, kellele Meelika on j uba
juhiseid ka andnud. Meelika teeb ettepaneku, et käesolevast aastast võiks uue kriteeriumina
statuudis olla kirjas, et projekti tuumikmeeskonna moodustavad vähemalt 2/3 ise noored
inimesed. Valitakse välja 2 parimat: üks noorteühingu poolt tehtud, teine noor tekogu poolt
tehtud projekt.
Sandra vastutada jääb Jõulupeo korraldamine, kus tunnustusauhindade võitjaid pärjatakse.
Auhindasid hakkavad otsima nii Sandra kui Risto. Sandra üritab kaasata, nagu lubatud, ka
avalike suhete töögr uppi.
OTSUS: Juhatus otsustas tunnustusauhinna statuudis tuua esile, et projekti
tuumikmeeskonna moodustavad vähemalt 2/3 noored inimesed.

5. Varivalimiste logo valimine
Maia tutvustas varivalimiste logode kavandeid. Toimus arutelu, mille tulemusel otsustati
jätkata hetkel r uudulisele paberile joonistatud logo kavandiga. Maia ja Mailis peavad
meeskonnaga nõu kui vajalikuks peavad ja annavad teada, kui logo avalikustatakse.

6. Noortepoliit ikast
a) Olukorrast Tallinnas, tänase päeva jooksul oleme koostööpartneritega konsulteerinud,
ning saanud lisainformatsiooni, millega täiendada nii Tallinna Linnavalitsuse ja
Linnavolikogule minevat kirja. Pressiteate saadame välja reedel, 29. Oktoobri
hommikul, mille eest vastutab Meelika.
b) Noor teühingute aastatoetuse määrus saab loodetavasti homme ministri allkirja.
Infopäev taotlejatele on tõenäoliselt tulemas, tänasel hetkel küsimus veel tehnilistes
detailides.
c)

Noor tepoliitika Nõukogu osas oleme jõudnud HT Mi noorteosakonnaga
kompr omisslahendusele: noori hakkavad esindama 2 ENLi esindajat (1 NÜ ja 1
osaluskogu esindaja), EÕELi ja EÜLi esindajad, ning noor-kotkad ja kodutütred.

d) Töötukassa mõtete avaldamiseks annavad Anni ja Ott ja Mar tti tagasisidet Mar ttile
pühapäevaks, 31. oktoobriks kell 1800ks.
e) Kohtumine HTMi NO leiab aset reedel 5. Novembril algusega kell 1100. Meie poolt
osalevad kohtumisel Ott, Sandra, Martti ja Anni.
7. Üldkoosolekust
a) Toimumiskohaks on Saksa Kultuuriinstituut, Kastani tn.1. Kiirelt vaja informeerida
sellest ka liikmeid.
b) Nagu räägitud, ÜKd juhatavad Ott ja Pille-Riin, protokollib Mailis, esindajad
häältelugemiskomisjoni leiame registreerunute seast, redaktsioonikomisjoni 3st
inimesest üks võiks olla meeskonnast, ülejäänud liikmete hulgast.
c) Martti uuris, et peaminister videoter vitusi ei tee, küll aga soovitati pöörduda
Sotsiaalministri poole. Martti tegeleb sellega.
d) Aasta teema 2011 dokument, meeskonna listis käinud 20.09. Vaatame veelkord üle
järgmisel koosolekul.
e) Prioriteetsed valdkonnad 2011 – tõstame punkti kevadise üldkoosoleku päevakor da,
sest kiiresti muutuvas organisatsioonis ei näe juhid organisatsiooni vajadusi, ning
pole mõtet pool aastat enne ära otsustada veel tuleviku üle.
f) Tegevuskava aruanne ja finantside juhtimine kuni ÜKni 2010. Tegevuskava aruande
täitmise tähtaeg laupäev, 30. Oktoober. Eelarve täituvuse ülevaate teeb Anni.
Dokumendid peavad olema valmis hiljemalt 3. Novembriks kui revisjonikomisjonile
neid presenteerida.
g) 2011. Aasta tegevuskava ja eelar ve saadab Anni esimesel võimalusel meeskonnalisti,
et ta juhatuse poolt heaks kiita.
h) Revisjonikomisjoni akt peab samuti üles minema 14 päeva enne üldkoosoleku
toimumist nagu kõik ülejäänud dokumendid. Sellel eelneb kohtumine kogu
juhatusega.
i) VALIMISED: nii revisjonikomisjoni kui puuduolevatele juhatuse liikmete
positsioonidele. Arutleti võimalike inimeste nimede üle.
j) Üldkoosoleku registreerimine käib Anni kaudu.
k) Anni teeb valmis ENLi infoslaidid algusesse, et tutvustada organisatsiooni ka uutele
inimestele, kes üldkoosolekule tulnud.
l) Meelika peale jääb traditsiooniliselt infolehe koostamine liikmetele.

m) ÜK järgne väike istumine jääb Sandra peale korraldada.
8. Muud teemad
a) Käesoleval aastal oleme loodussäästlikumad, ning jõulukaarte paberi peal ei saada.
Sandra vastutada jääb elektroonilise jõulukaardi tegemine, küsib Meelikalt fotograafi
kontaktid, kes teeks ENLi meeskonnast nn perepildi ja saata see kõikidele
koostööpar tneritele ning liikmetele.
b) ENT K pöördus ENLi poole palvega nimetada meie organisatsiooni esindaja ENTK
tunnustusauhindade komisjoni.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas nimetada komisjoni Anni.
c) EMSL kutsub liikmeid üles tunnustama oma partnereid erasektorist, kelle koostöö
teiega aitab otseselt või kaudselt kaasa mõne ühiskonnagrupi (nt teie enda liikmete,
sihtgr upi) tööalaste oskuste ja konkurentsivõime arendamisele.
OTSUS: ENLi j uhatus otsustas esitada auhinnale Indrek Rahi. Anni tegeleb sellega.
d) Liikmeküsitluse analüüsi kohta teeb Sandra väikese kokkuvõtva teate koos Anniga,
ning saadab välja. Anni teeb ettepaneku 2011. Aasta tegevuskavast liikmeküsitluse
läbiviimise välja võtta, sest meie liikmete vajadused ei ole ajas nii muutuvad ega ka
liikmete arv ei suurene nii drastiliselt.
Liikmetelt käib kontaktide kogumine kevadisel üldkoosolekule registreerimisega
paralleelselt.
OTSUS: ENLi juhatus otsustas 2011. aastal mitte liikmeküsitlust läbi viia.
e) Ott osaleb noor te visioonifoorumi „Eesti tegijad 2018“ mõttetalgutel.

Ott Heidmets
koosoleku juhataja

Anni Kuller
protokollija

