EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU XXXVI ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL

Toimumisaeg: 20.10.2018
Toimumiskoht: Hotell, Tartu, Tartu
Algus: 15.00
Lõpp: 16.35
Täisliikmeid seisuga 20.10.2018 36
Osalejad
Täisliikmed: 28
AEGEE-Tallinn
AEGEE-Tartu
Avatud Vabariik
BEST-ESTONIA
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
Noorteühing Eesti 4H
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Eesti Gaidide Liit
Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Eesti Skautide Ühing
Eesti Väitlusselts
Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing „Sorex“
Erasmus Student Network Eesti
Isamaa Noorteühendus ResPublica
Järvamaa Noortekogu
MTÜ AUH
MTÜ Euroopa Maja
MTÜ Hiiumaa Ankur
MTÜ Ja Alumni Estonia
MTÜ Juvente
MTÜ Urban Style
YFU Eesti
Noored Sotsiaaldemokraadid
Tartu linna noortevolikogu
Tallinna linna noortevolikogu
Tartu Ülikooli Rohuteaduste Selts
Tartumaa Noortekogu
Kandidaatliikmed:
Eesti Reformierakonna Noortekogu
Elsa Estonia
Külalised: 17
Kätlin Kuldmaa, ENL

Sanne Org, Tallinna linna noortevolikogu
Gerttu Osa, Viimsi Noortevolikogu
Sigrid Laurikainen, Mustvee Valla Noortevolikogu
Birgith Puhmas, Leo-klubi Tähtvere
Greete Niido, Võrumaa Noortekogu
Ave-Liis Kivest, Võrumaa Noortekogu
Marta Kohal, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Dauri Kivipuur, Reformierakonna noortekogu
Ivo Visak, ENL
Kristjan Tedremaa, ENL
Julia Šatskaja, Anija valla noortekogu
Tambet Anja, Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eleri Pilliroog, ENL
Mikk Tarros, ENL
Annemari Koller, ENL
Kristiina Omuk, ENL

Puudujad: 8
AIESEC Eesti
Eesti Keskerakonna Noortekogu
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti LGBT Ühing
Microsoft User Group
Noorteühendus ELO
MTÜ Noored Rohelised
Tegusad Eesti Noored

Juhataja: Egert Mitt
Protokollija: Kerlyn Jüriväli
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni kinnitamine;
2. päevakorra kinnitamine;
3. ENLi juhatuse aruande heakskiitmine (2018. aasta tegevuskava ja eelarve täituvus);
4. ENLi nõukogu aruande kinnitamine;
5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
6. 2019. aasta tegevuskava vastuvõtmine;
7. 2019. aasta eelarve prognoosi vastuvõtmine;
8. Juhatuse ettepanek ENLi noortepoliitika platvormi täiendamiseks;
9. Noorteühenduste toetamine nn katuserahastusega (manusesse lisatud Eesti Väitlusseltsi avaldus);
10. muud ettetulevad küsimused.
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni, redaktsioonikomisjoni
valimine ja kinnitamine
Ettepanek on koosoleku juhatajaks kinnitada Egert Mitt
Hääletamise tulemus: 27 poolt
Otsus: Eesti Noorteühenduste Liidu (edaspidi ENL) XXXVI üldkoosoleku juhatajaks kinnitati Egert Mitt
Ettepanek on koosoleku protokollijaks kinnitada Kerlyn Jüriväli
Hääletamise tulemus: 28 poolt
Otsus: Üldkoosoleku protokollijaks kinnitati Kerlyn Jüriväli

Ettepanek on koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitada Heiki Viisimaa, Maris Praats, Sigrid
Laurikainen
Hääletamise tulemus: 28 poolt
Otsus: Koosoleku häältelugemiskomisjoni kinnitati Heiki Viisimaa, Maris Praats, Sigrid Laurikainen
Ettepanek on koosoleku redaktsioonikomisjoni kinnitada Karin-Liis Tambaum ja Annemari Koller
Hääletamise tulemus: 28 poolt
Otsus: Redaktsioonikomisjoni kinnitati Karin-Liis Tambaum ja Annemari Koller
2. Päevakorra kinnitamine

Hääletamise tulemus: 28 poolt
Otsus: Päevakord on kinnitatud
3. ENLi juhatuse aruande heakskiitmine (2018. aasta tegevuskava ja eelarve täituvus)
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Sel aastal on ENL meeskond teinud head tööd, oleme tegelenud
indikaatorite ja sisu loomega jõuliselt. Uued suunad, mis on toimunud- 2035 katusestrateegia
loomeprotsess nii riiklikul kui KOV tasandil. Oleme heaks partneriks selle strateegia loomisel. Soovitan
hoida silma peal erinevate organisatsioonide kodulehtedel. Noortefoorum- 110 noorelt 40
noorteorganisatsioonist küsisime sidendit. Edastasime info ka riigikantseleisse, eks näis, mis teemad
sisse lähevad ja milliste teemadega arvestatakse. Tuli uuesti sisse ka projekt Digi Pass, suunatud
kutsekooli noortele. Võtsime vastu, kuna teine partner see aasta ehk Eesti organisatsioon, suhtlus
parem, kui eelmine aasta. Projektijuht on Mait Allas. Teine põhjus, miks vastu võtsime, kuna me ei
jõua igapäevaselt kutsekooli noortega tegeleda. Saame rääkida koolides ka noorteorganisatsioonidest
selle projekti raames. Suur muudatus on seoses sellega, et Arendgusprint ja Meediakonverents läksid
kokku. Toimub ENLi Teenusdisaini kiirendi. Toimub 48h üritus, kus üritame noori aidata, et nad saaks
mõelda välja viisi, kuidas omatulu teenida. Tuli uus avalikupoliitika spetsialist tööle- Eleri Pilliroog.
Osalesime suvel ka kõikidel Arvamusfestivalidel, kajastus oli hea, paneelidega oldi rahul.
Mõjuhindamise protsess on dokumendina valmis, avalikustame selle novembri alguses. Noored
Otsustajad on Erasmus+ projekt. 10 kuud on aega, et projekti ellu viia. Osaluskohvikud,
noortefoorumid, paneelid ja e-külalistund.“
Kätlin Kuldmaa, noordelegaat: „Eelmise aasta lõpus käivitatud Noore ÜRO delegaadi programm.
Oleme noorteni viinud seda, millega ÜRO tegeleb. Koolikülastused, NY külastused. KOV valimisea
langetamine ja statistika esimesel kohtumisel. Algab uus kandideerimine noore delegaadi programmi,
kandideerige julgelt.“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: “Töötame Mikuga, et avastada uusi noorteorganisatsioone, et
leida uusi liikmeid. NT Sillamäe lastekaiste ühing.“
Ivo Visak, ENL nõukogu liige: „Sillamäe lastekaitse ühing pole noorte organisatsioon, see vestlus on
juba toiminud. Neil omad motivatsioonid, et olla me liikmed. Kui laiaks me noorteorganisatsiooni
tähenduse tõmbame? Koostööd võiks teha, aga pole noorte organisatsiooniga antud juhul tegemist.“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Hetkel on potentsiaali, kuid nõustun, et peame jälgima, mis osas
koostöö toimub.“
Hääletamise tulemus: 28 poolt häält
Otsus: ENLi juhatuse aruanne on heaks kiidetud
4. ENLi nõukogu aruande kinnitamine
Herman Kelomees, ENLi nõukogu esimees: „Tegelt pole palju juhtunud peale kevadet, siis võtsime
vastu strateegia, missiooni ja visiooni. Suvel rääkisime, mis see strateegia tähendab ja mida nõukogu
peaks tegema, et suudetaks seda jälgida. Ei ole oluline, et see lihtsalt eksisteeriks. Panime kirja, et
nõukogu peab koos käima vähemalt 8x aastas. Mõnikord arutame nõukogus liiga jooksvaid küsimusi,

aga mitte ilmtingimata nõukogu teemasid. Pole päevakord nii hästi seatud neil koosolekutel. Ma
loodan, et nõukogu on ENLile abiks strateegia järgimisel. Kutsun kandideerima nõukogu liikmeks.“
Hääletamise tulemus: 28 poolt
Otsus: ENLi nõukogu aruanne on vastu võetud

5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
Rainer Urmas Maine: „Juhatus tegutseb hästi, hoiab kinni plaanidest. Miinust likvideeritakse. Kõik on
hästi, soovin juhatusele kindlat meelt.“
Ivo Visak, ENLI nõukogu liige: „Kas revisjoni komisjon on mõelnud sellele, et iga aasta alguses on
väga suur likviidsuse probleem? Kas olete mõelnud, et kuidas toetada tulevast juhatust likviidsuse
küsimuses?“
Rainer Urmas Maine: „Nõu ja jõuga oleme abiks.“
Hääletamise tulemus: 28 poolt
Otsus: ENLi revisjonkomisjoni aruanne vastu võetud
6. 2019. aasta tegevuskava vastuvõtmine
Roger Tibar, ENLi juahtuse esimees: „Fookuses on leida rohkem kontakti, et tegeleksime ka
venekeelsete noortega. Plaanis on kirjutada ka projekt Briti nõukoguga koostöös. Selle kõrval on ka
Noored Otsustajad projekt. Tegeleme sellega jõudsalt. Uue aasta alguses hakkab tegevus peale.
Struktureeritud Dialoogi uus periood. Kestab järgmised 2 a. Väga edukas, palju noori kaastaud, olime
meedias sellega. Suurimaid viise, kuidas jõuda paljud Eesti noorteni, ka eelarveliselt on see ENLile
vajalik. Noore delegaadi programm jätkub, julgustan seda infot jagama ja kandideerima. Suurim
muutus on seoses hooajakoolidega, et võib-olla sellisel kujul on hooajakoolid viimast korda. Nüüd
tuleb osaluskogulastele ning liikmetele ja noorteorganisatsioonidele teistsugune programm, Suvekool
oleks võrgustiku sündmus edasi. Muutub kevad ja sügis-keeruline on sobitada koolitusi, mis sobiks
kõikidele huvigruppidele. Üldkoosolekud saavad olema sama moodi, päeva hommikul oleks koolitus ja
suunatud liikmetele terve päev, päeva lõpus koosolek. Osaluskogulastele jäävad hooajakoolid alles ehk
koolitus ja võrgustik säilib. Liikmetele 1 päev. Suvekool kõigile. Jooksvaid asju ka palju.“
Hääletamise tulemus: 28 poolt
Otsus: 2019. aasta tegevuskava on vastu võetud
7. 2019. aasta eelarve prognoosi vastuvõtmine
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Eelarve osas oleme võtnud kuulda revisjoni ettepanekuid,
vähendame miinust. Prognoos on see, et võiks olla nulli ligilähedane uue aasta lõpuks. Oleme omatulu
teenimise võimalusi edasi arendanud. Oleme hakanud erinevate teenuste eest ka riigitasandil
teenustasu küsima. ENLil on lõpuks valmisolek teenuste eest raha küsida (teadmised, mis on selle 16aastaga tekkinud). Liikmetele pakume ikka üldiselt teenust tasuta. Üldine eelarve- projektid oleme
teinud samamoodi nagu varem. Hetkel pole arvesse võtnud uusi rahastussüsteeme. Sellega tegeleme
jooksvalt. Mitmeaastased partnerluslepped. Jätkame samade projektidega. Britiprojekt tuleb sisse, ei
tea vee,l mis mahus. Noored Otsustajad läheb uude aastasse edasi, suuri muudatusi eelarve osas
pole.“
Karl Sander Kase Isamaa noorteühendus ResPublica: „Personalikulud? Tõusevad?“
Roger Tibar, ENLI juhatuse esimees: „Seal sees ka alati õhk sisse kirjutatud. Oleks plaan suurendada
personalikulusid, kuna meil on ikkagi täiskohaga töökohad, tahaks inimesi rohkem motiveerida.
Planeerime, et motiveerida meeskonda, aga päris numbrit tegelt ei tea.“

Hääletamise tulemus: 28 poolt
Otsus: 2019. aasta eelarve prognoos on vastu võetud
8. Juhatuse ettepanek ENLi noortepoliitika platvormi täiendamiseks
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Annan sõna Elerile.“
Eleri Pilliroog, ENLi avaliku poliitika spetsialist: „Tuli ettepanek lisada 2 punkti. Tegime need eraldi.
Kandideerimisea langetamine, samuti valimiseal langetamine 16. eluaastani. Me soovime noorte
osalust ja otsustusvõimalust suurendada, ka nende otsustusprotsessi sisseastumist suurendada.
Miksmitte ka riigikogu ja parlamendivalimistel? Me leiame, et noored on piisavalt võimekad.
Euroopaparlament on selle ise vastu võtnud, et noored võiks rohkem sekkuda. KOV valimistel oli
vanasti protsess pikkuseks 10 a. Meil ikka kulub kindlasti paar aastat veel. Hoiame teemasid üleval.
Lobitöö ajal toome süsteemis välja vigu ja hoiame diskussiooni üleval. Me peame näitama, et noored
on valmis otsuseid tegema.“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Mult küsitakse sageli, et kas kohalikel valimistel ei läinud siis
hästi noorte valimisprotsendi tulemusega? Ei saa hinnata vaid ühtede valimiste põhjal, et kuidas on
meil läinud. Miks tõstatasime selle teema? Olles kohtunud kõikide erakondade fraktsioonidega, siis
meilt küsitakse tihti, mis edasi, millal ja mis arvate üldse sellest olukorrastt. Hetkel suletud käed.
Noorte osaluse ja noorte suuremate võimaluste tagamine. Kuna meile pole mandaati antud selles
suhtes, siis me ei teagi, kuidas välja kommunikeerida, et kuidas edasi minna. Reinsalu arutas selle
teema üle. Poliitilises mõttes on soodne aeg selle teema tõstatamiseks. Meie valmisolek selle teemaga
alustamiseks on olemas.“
Karl Sander Kase, Isamaa noorteühendus ResPublica: „Tähelepanek, eapiirangu muutmisega tuleb
tervet süsteemi muuta. Peame mõtlema, mis ea piirangud veel üle vaadatant, karistus, MTÜ juahtusse
kuulumine jne.“
Eleri Pilliroog, ENLi avaliku poliitika spetsialist: „Valdkondadest juba rääkisime, hommikul käis see
teema läbi ühel koolitusel läbi.“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Reinsaluga kohtumisel tuli teemaks, räägime lähemalt
noorteõigusest- juhtimisõigus, relvaluba jne. Me saame aru, et see tuleb arutelu alla.“
Karl Sander Kase, Isamaa noorteühendus ResPublica: „Olge valmis seisukohti võtma.“
Hääletamise tulemus: 24 poolt
Vastuhääled: 1
Erapooletud: 3
Otsus: juhatuse ettepanek vastu võetud noortepoliitika platvormi täiendamiseks
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Herman Kelomees, Väitlusselts: „Me oleme sellise pakkumise ees, millest ei saa keelduda. Tahetakse
anda lisarahastust AT raames, aga me sõna otseses mõttes ei saa sellest keelduda. Sest ainus
võimalus keelduda on ka AT potist endast. Tänan juhatust, et lasid selle punkti siia päevakorda
panna. Kui esindate organisatsiooni, kellel on ambitsioonid kasvada, siis peaksite olema huvitatud
sellest, kuidas jagatakse rahasid. Plaanid peaksid olema läbimõeldud, tegevused oleks tõestud. See,
kuidas riik jagab raha, et poleks poliitikute suva alusel. See on mõneti silmakirjalik, sest Väitluselts
võttis katuseraha vastu, kuid ENL on keeldunud katuserahast ja ka LGBT ühing. Katusreraha- raha
mida keegi ei tea, kuidas jaotatakse. Nt pensioni jagab sotskindlustus amet. See on teada. Kui riik
otsustab, et valitud hulk pensionäre saab 5-10x rohkem raha kui teised, siis kuidas see on õiglane.
Kodanikuühiskonna sihtkapital tähistas 10. aastapäeva. Parteid jagavad kambajõmmidele raha, paistab
tegelt hästi läbi. Vastuargumendid- esiteks riigikoguliikmed on saanud mandaadi, lubab raha jagada.
JOKK süsteem. Teatud organisatsioonide jaoks pole konkursse. Meil ju KÜSK olemas, kes on jaganud

riigi, Euroopa, ÜRO rahasid jne. Kas teile ei tahaks siis seda, kui kool on remonditud või noortel
rohkem raha? Muidugi tahaks. Me ei tohiks tahta, et noorteorganisatsioonie rahastamise üle võtavad
kontrolli poliitikud, ka äravõtmise võim on neil. Sõltume poliitilistest tuultest. Ei meeldi see, mille ees
seisame. Ees suur hulk raha, millest ilmselt ei saa keelduda. ENL peaks võtma ühemõttelise seisukoha
katuserahade vastu. Miks noorteorganisatsioonid peaks laskma nii õrnas eas viia end kaasa sellega?“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Me oleme nõus põhimõtteliselt kõigega, mis ütlesid,
organisatsiooni tasandil jne. katuseraha pole see , mida riigi tasandil jagatakse. Raha jagamine peab
olema läbipaistev, konkursid. Aasta alguses leidsime, et me suur teema on noorte organisatsioonide
rahastus. Kahjuks jäime sellest rongist maha. Kõikidel koosolekutel, kus Reps või Ojakivi on olnud,
olen kogu aeg igal koosolekul rääkinud neile rahast ja küsinud, kust raha saab. Oleme hoidnud seda
teemat kogu aeg õhus, et saadaks aru, et 10a on olnud rahastuse pott sama. Pole meie eesmärk
kunagi olnud katuseraha saada. Rahastus peaks tervikuna tõusma. Meie voli pole öelda, kust see raha
tuleb. Läbi meedia tuli see teemaks, et katuserahade all tuleb see. Samas oli jutt, et oli
regionaaltoetuse nime all ehk valitsus otsustab, keda peaks toetama. Reps ütles meile noorte
nõukogus, et tema eesmärk on leida noorteühingutele rahastust juurde. Et tuleks noorteühingute
rahastuse tõus. Ka meile sadas päevakorda see, et kuskilt tulid mingid katuserahad. See ongi justkui
raha, mida peame vastu võtma. Kui ei võta, siis laseme just kui endale ise jalga. Arvan, et see
seisukohavõtmine hetkel pole vajalik. See on ENLi ülesanne teha lobitööd, et kuskilt tuleks mingi hetk
raha. Miks te katuseraha annate, kui teoorias saaks ka mujalt tuua? Isiklikult saan aru jah, et jama.
Baasleping, mis kehtib kui 2022 aastani. 4 aastat on rahapoti kasv garanteeritud. Uus valitsus ei
tõmba seda ilmselt siis kohe maha. ENLi ülesanne on need järgmised aastad tegutseda selle nimel, et
poleks vaid 4. aastane projekt. Taani süsteem. ENLi ülesanne on hoida seda võimalikult ebamugavalt
päevakorras. Üldiselt nõustun Hermani väidetega.“
Tambet Anja, Eesti Üliõpilaskondade liidu asejuht: „Arutasime ka omakeskis seda olukorda, jõudsime
samadele tulemusteni. Põhimõtteliselt Hermaniga nõus, toetame Rogerit selles küsimuses. EÜL ei näe
võimalust sellest rahast ära öelda.“
Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: „Kas arutelu või otsuse vastuvõtmine?“
Egert Mitt, üldkoosoleku juhataja: „Arutelu.“
Karl Sander Kase, Isamaa noorteühendus ResPublica: „Roger mainis 4. aastat ja 200 000€ aasta
lõikes, noorteühingute aastarahastuse toetamine. Katuseraha väga räpane sõna tõesti. Eesti keele
õppele kulub 1 miljon, kulutatakse ka IT-süsteemide arendamisele. See raha on vajalik. Valitsus lubab
kinni sellest pidada.“
Ivo Visak: „Tavaliselt on nii, et kui keegi meid rahastab, siis paneme logo juurde. Peaks olema olemas
katuseraha logo, et oleks näha, et seda projekti on toetanud katuseraha. See on tõde. Eesti noored,
kes peaks olema väärtusi hoidvad, teevad sama, mida kõik teised, sama moodi aktsepteerime
katuseraha, mis pole läbipaistev. Korruptiivne või kergelt korruptiivne raha. Teen selle logo ära teile.“
Herman Kelomees, Väitlusselts: „Tahaks tõstatada tähelepanu kahele asjale. Regionaaltoetusele.
Steniga rääkides sain aru, et see ilus nimetus vaid. Karl Sander tõi väga tänuväärse punkti. Kui uus
valitsus lubab pidada seda toetust. See on “võib-olla“ peal. Tegelt vaid aasta 2019 meil teada.“
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: „Lõpetuseks ütlen seda, et kui on liikmeskonnas tunnetus, et
kellegi õigusi on riivatud ja kui on vaja selle üle arutleda, siis on valmisolek ka erakorraliseks
üldkoosolekuks olemas. Midagi ei muuda, aga soovin öelda, et suure tõenäosusega on nii, et kui 200K
lisandub, siis nö see raha seguneb sinna potti, taotlussüsteem sama, samad tingimused. Struktuur ja
hindamisstruktuur püsib sama. Otsetoetust ei saa keegi. Seal vahel on õnneks ja kahjuks
taotlusprotsess, kus hinnatakse vastavalt taotlusele.“
Ivo Visak: „Viimase 10 a jooksul on HMN või AT nimistus samad organisatsioonid. Palju juurde on
tulnud?“
Karl Sprenk, Noored Otsustajad projektijuht: „Viis juures.“

Ivo Visak: „Taotlusprotsess on formaalsus siiski.“
Karl Sprenk, Noored Otsustajad projektijuht: „Alustasin ENLis 2017. aasta aprillis. Alates esimesest
päevast kuni viimase päevani on rahastus olnud kogu aeg teemaks. On ka varasemalt olnud see
teemaks. Tundub jalga tulistamisena hetkel see olukord, kui loobume. Me käime uksest ukseni,
kohtusime 3-4 korda peaministriga ja teemaks oli kogu aeg „raha juurde“. Valitsus teeb nagu otsuse,
et saame raha. Aga takerdume siia, et mis tiitel selle rahaga kaasas käib. Kui praegu selle raha eemale
lükkame, siis ei tea, millal uus aken avaneb. Ei tohiks olla emotsionaalne arvamuse avaldamine hetkel.
Noorteorganisatsioonide mõjuanalüüs- vaja suurematele organisatsioonidele lisarahastust, et edasi
areneda. See on võimalus, kuidas edasi minna. Pole ratsionaalne, et lihtsalt on halb mekk küljes.“
Karl Sander Kase, Isamaa noorteühendus ResPublica: „Kui ütled, et kui järgnev valitsus alles jätab.
Mitte keegi ei saa öelda, et üksi asi, mis seal strateegias on sees, et see alles jääb ja kas keegi sellest
kinni peab.“
Herman Kelomees, Väitlusselts: „Kas see pannakse ka riigieelarvesse?“
Karl Sprenk, Noored Otsustajad projektijuht: „Riigieelarve tuleb ka 4a peale. Prioriteedid muutuvad
ajaga, aga see ei tähenda, et neid ei peaks muutma.“

10. Muud ettetulevad küsimused
Roger Tibar, ENLi juhatuse esimees: Tõstatan 4 küsimust.
1. Sooviksin tõstatada nõukogu kandideerimise protsessi, kuna Tõnise mandaat lõppes. Avasime
ka kandidatuuri uuele liikmele, kedagi ei tulnud. Teeme otsuse, kas jätkame 6 inimesega või
soovib keegi kandideerida.
Herman Kelomees, ENLi nõukogu esimees: „Minu ettepanek, et lepime kokku, et nõukogus 6
liiget. Eksprompt kandideerimine on jama. Ettepanekuks jätta kuus inimest nõukogu
liikmeteks. Liikmed: Ivo Visak, Sten Laansoo, Laura Õigus, Tõnis, kellele ütleme aitäh, Gerda
ja Jaanus
Ettepanek: Jätkame nõukogus 6 inimesega
Hääletus: 28 poolt
Otsus: ühehäälselt kinnitatud, jätkame ENLi nõukogu 6 liikmena
Roger Tibar, ENLi juhatus esimees: „Nõukogu ja revisjoni koosolekud on nüüd ühised, et oleks
parem ülevaade mõlemal osapoolel.“
2. Skypekõne Riigikantseleilt Dmitri Burnašev
Kätlin Oinus: „Kus need töögrupid kohtuvad?“
Dmitri Burnašev: „Ilmselt Tallinnas.“
Heiki Viisimaa, ENL: „Paljud noored käivad tööl, kas kohtumise ajakava arvestab noorte
vajadustega?“
Dmitri Burnašev: „Pole mõelnud selle peale. Mõne kohtumise ikka leiame, mis oleks sobiv
kõigile.“
Eleri Pilliroog, ENL: „Mis suurim takistus riigistrateegia loomes seni olnud?“
Dmitri Burnašev: „Suurim murekoht- neid arvamusi on palju, kes protsessis osalevad.
Keeruline paljudes küsimustes kompromisse leida kõikide arvamuste arvestamisel.“

Roger Tibar, ENLi juahtuse esimees: „Tahtsime lihtsalt anda ülevaate. Oleme meeskonnaga
olnud kaasas, kutsun üles tundma huvi selle teema juures.“
3. LGBT avaldus astuda ENL liikmeskonnast välja. Tuleb anda teada ette 3 kuud, mida nad ka
tegid. Põhjendab Kristel Rannamäe ise Skype teel. Astuvad välja, kuna nende organisatsiooni
liikmeskond pole enam nii noored ja pole võimekust osaleda ENL sündmustel, tahavad olla
seotud, aga partner staatuses. Võrgustikust organisatsioon ära ei kao.
Kahjuks ei saanud teda kätte.
Laura Õigus, Eesti Skautide Ühing: „Pole vaja lihtsalt liikmeid, et kasvatada.“
Roger Tibar, ENLi juahtuse esimees: „Me lihtsalt uurime, mida laiem ringkond erinevate
huvidega noori, seda huvitavamad arutelud.“
4. HMN reform- tegemist on ülevaatliku ja aruandva punktiga. Planeeritakse potid kokku panna.
Kes on partnerid, partnerluslepped. Mingid organisatsioonid saavad suure rahapoti kätte.
Mingid katused saavad rohkem raha ja otsustaks, mis on need prioriteedid sündmused siis.
Reps pidas kõne ja tõi näiteid teistest liitudest, nt tantsuliidud, spordiliidud- see süsteem, et ei
taodalda jooksvalt raha, vaid raha antakse katusetle ja siis nemad koos liikmetega lepivad
kokku, kus ja milla ja kui tihti toimuvad need sündmused. Mitte igaüks ei saa, vaid liit saab
raha. Pole nii, et me saame mingi suure raha ja siis liikmeskonnaga otsustame, kes kuhu raha.
HMN kaotatakse 1 jan 2019 seisuga. Teada on, et sel aastal jätkub taotlemine sama süsteemi
alusel. Suurim kuss on see, et lepingute pikkus on 3 aastat, siis pole teada, kas raha tuleb
tervikuna kätte v kuidas 2 ja 3 a raha järgi tuleb ja mis tingimustel raha saad jne. HTM tahab
kaasata noorte orge. Vb tuleb eksprompt koosolek ja siis oodatakse noorteorge laua taha, et
arutleda. Sellesse on kõigi teie panust vaja. Tahame teid võimalikult hästi esindada. 1 nov
taotlustähtaeg on sama mis enne. Peale seda jääme ootele, mis saab edasi.

Egert Mitt

Kerlyn Jüriväli

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

