EestiNoofteiihendusteLiidu 10. iildkoosoleku
PROTOKOLL
Aeg:19. mai20O7,kl 12.00-18.00
Koht: TallinnaUlikool,Narvamnt. 2T,Tallinn
Osalejad: vt lisa1, liikmetevolitatudesindajate
nimekiri
Juhatajad: SvenLehemets,HelenP6llo
Protokollija: Anne-LiisKaldoja
1. PSevakorra,juhatajate, protokollija ja hddltelugemiskomisjoni kinnitamine
Juhatustegi ettepanekukinnitadarildkoosoleku
pdevakordalljSrgnevalt:
juhatajate,protokollija
ja hiiEiltelugemiskomisjoni
1, Pdevakorra,
kinnitamine
ja sellekinnitamine
2. Juhatusetegevusearuandetutvustamine
3. Majandusaasta
aruandeja revisjonikomisjoni
aruandetutvustamine
ning nendekinnitamine
4. 2007.aastaeelarvekinnitamine
5. Erakorralise
rildkoosoleku
kokkukutsumine
6. Juhatuseliikmetearvu kinnitamine2007l200B
aastaks
Ettepanekupoolt kinnitadaptievakorraprojektoli valdavenamus,vastu 0 ja erapooletuid0
liikmesorga
nisatsioon
ide volitatud esindajatest.
Pdevakord ki nnitati vastava lt ettepa nekule.
Juhatuseettepanekrildkoosoleku
rakendamiseks
on jdrgmine:
juhatajad:SvenLehemets,HelenP6llo
Koosoleku
Protokollija:
Anne-LiisKaldoja
H6iiltelugemiskomisjon:
KatrinViruja JanaArendi.
Koosolekujuhatajateks kinnitati valdava enamuse poolthHdlte, 0 vastu ja 0
erapooletu hdiilega Sven Lehemets, Helen P6llo; protokollijaks Anne-Liis Kaldoja.
Hddltelugemiskomisjoni kinnitati Katrin Viru ja Jana Arendi k6igi liikmete volitatud
esindajate poolthiiiiltega.
2. Juhatuse tegevuse aruande tuWustamine ja selle kinnitamine
SvenLehemetstutvustasjuhatusetegevusearuannetseptember2006- mai 2007ja todplaani
perioodiks
mai kuni august2007.

Juhatuse tegevuse aruanne kinnitati valdava enamuse liikmete volitatud esindajate
poolthiidltega, vastu O ja erapooletuid 0.
3. Majandusaastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande tuWustamine ning nende
kinnitamine
aruannet.
SvenLehemetstutvustasENLi2006.aastamajandusaasta
aruannet.
EduardOdinetsning MaarjaP6ldtutvustasidrevisjonikomisjoni

ENLi majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne kinnitati valdava
enamuse liikmete volitatud esindajate poolthddltega, vastu O ja erapooletuid 3.
4. 2OO7.aasta eelarve kinnitamine
Juhatustegi tildkoosolekule
ettepanekumuutaeelmiselrlldkoosolekul
2006 aastanovembris
kinnitatudENLieelarvet2007. aastaks.
SvenLehemets
tutvustasENLi2007.aastaeelarvetja planeeritud
muutusiv6rreldesvarasemalt
kinnitatudeelarvega.
EelarvemuutmisevajadustulenebpeamiseltseosesENLipoolt2007aastalkorraldatava
millele2006aastal6pusja 2007aastaalgusekson saadudrahastus
Osaluskampaaniaga,
summas1,1miljonitkrooni.
Uuestikinnitamiseks
esitatavaENLi2007.aastaeelarvetuludeja kuludemaht koosk6ikide
projektidega
(sealhulgasOsaluskam
paania)oli 2,47 miljonitkrooni,

ENLi 2007. aasta eelarve kinnitati valdava enamuse liikmete volitatud esindajate
poolthddltega, vastu 0 ja erapooletuid 1.

5. Erakorralise i,ildkoosolekukokku kutsumine
juhatuseliikmetekandidaatide
puudumisega
korraliseks
uldkoosolekuks,
Seoses
ENLikevadiseks
teeb ENL|juhatus
ettepanekukutsuda15.juulil 2007kokkuerakorraline
tildkoosolek,
et valida
ningkinnitadaametisseENLijuhatuse
liikmedaastaks200712008.
Kinnitati erakorralise iildkoosoleku kokku kutsumine 15. juuliks 2OO7.

6. Juhatuse liikmete arvu kinnitamine 2OO7l 2008 aastaks
juhatuseliikmetekandidaatide
puudumisega
Seoses
ENLikevadiseks
korraliseks
rildkoosolekuks,
teeb ENLijuhatusrildkoosolekule
ettepanekumuuta 18. novembril2006 Lildkoosolekul
vastuv6etud
otsust,ning kinnitada2007l200B
aastajuhatuseliikmetearvuks3-5,juhatuse
esimeesja valdkondade
tllesedjuhatuseliikmed.
Juhatuse esitatud eftepanek liikati iildkoosoleku poolt valdava hd6lteenamusega
tagasi.

Juhatajad:

Protokollija:
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'lh

E N Li 10. Uldkoosolek
19.mai 2OO7Tallinnas
REGISTREERIMISLEHT
Nr.

f

+

Organisatsioon

1.

AEGEETaTtu

2.

AIESEC Eesti

3.

Aktiivikeskus

4.

Arstiteaduskonna Uli6pilasesindajate

Esindaja

Allkiri

r)

X"'-ae Vc.L,na
A,/ro

,.:,.

,x.///#/^__
,(r- -./

Kogu
5.

BEST- Estonia

6.

EELKLaste- ja Noorsootiiii Uhendus

7.

Eesti 4 H

't'

8.

Eesti Gaidide L i i t

+

9.

E e s t i N N K U - d ej a N M K U - d e L i i t

lG-tr'^- /U,-*

/a/.r\

€ \r .r,. [t^tA
L( o

-l-:5--->
\\4-r-d

\6^ c1cr,

\

\

r 77-'r

k

1 0 . Eesti Noorsooprojekt

-i-

11.

Eesti Noorte Arhitektide Liit

L2.

Eesti Psiihholoogia Uli6pilaste

Ll-L

Uhendus
1 3 . Eesti Pyladese Liit

t

L4.

E e s t iS k a u t i d e U h i n g

15.

Eesti Vditlusselts

16.

ELO

L7.

ELSAEstonia

18.

Falck Noorteklubi

*t

19.

Forseliuse Selts

tt'

zfJ. G e n e r a t i n g I d e a s

{

/r.:ti,

, L . :.

i1i'l.'

7dt ao ,4lat,
, r_,{ vl

n

,

!

'
/ \/u \,11

(')kt^r<' ,i'1r;<

(-///!

\

L1 ,

A,u u,u--1-:z;;=-'

'(^ -1
/--*o-f
L ;,oe

\! i.,Ltu,;,-,

2 L . Halley
22.

Harku Vala Lastekaitse Uhing

,j'-*'luQh

;l(ffi
\%Em

l +

23. Juventas
24,

Juvente

"t

25.

Keskerakonna Noortekogu

-L
I

26.

Koolivalve

+

2 7 . Lapikud

J

28.

Mug.ee

29.

N.O.V.A.

30.

NB

-{' 3 1 . Noored Konservatiivid
f

32.

+

33. Noor-Isamaa

V aa;n P-"4{

t-0'fuzt
->t<-1---:,---?-

/ ' ' e ,t

i , l -r : , , - ^ A , .

,,lbo Qi,,,nr&,
I

/

i
l')

L L'v\

,k/7fr-/.
-17\!>
'.J.'"'

,

Noored Sotsiaaldemokraadid

1'{t,,is1,,.'t/(j(,' ,:t',

3 4 . Noorte Mereklubi
3 5 . Praktik Projektid
-ts-

36.

Prussakovi n imeline Rattaiihing

37. Rahvaliidu Noored
38.
+

I

t

. - T

, Lw-724 1c..."

.-,

.''/n

RE Noortekogu

3 9 . SIIN
40. SOREX

-t

4L.

Zerkalo

-',

42.

TallinnaOpilasesindus

{" 43.
44.
45.
t

I

+

lll, tT,,

MI-HK TrK]l

T a l l i n n a U l i 6 p i l a s k o n d a d eU m a r l a u d

,l Jt,,/ )/,,./,a, ; /

j'7't-t'

yl I trr,.tr-iAe./

zt;--'<a"'.'Z?-

Sl or A r:, tv_\,]

Tartu Ulikooli Rohuteadlaste Selts

Tegusad Eesti Noored

Ejlct)

+:T

I'riit.; i,t

46. Trajectory@
47,

Vabadus:Noorte Liikumine

48.

Va batahtlik Tulet6rjeiihing AM FF

/

/t,

] tw,t lg"trLalv

49. Oiikull
,*:. 5 0 .
I

YFU Eesti

jk, rt t, ,

&(

'\Lrr

_\
-\:,-1,\-==-:-

Eesti NoortetihendusteLiidu revisjonikomisjoniaruanne
ENL p6hikirjapunkti8.2 kohaselton revisjonikomisjoni
Ulesandeks
ENLija settestruktuuriUksuste
tegevusaruandening finantsaruandekontrollimine.Sealjuurespeab tegevusaruannep6hikirja
punkti 8 3 kohaselt sisaldama informatsiooniorganisatsiooniliikmelisusemuutuste kohtl,
juhatuse tegevuse ning selle tulemuslikkusekohta. Kdiesolevasaktis on esitatud materjalide
p6hjalantud hinnangja soovitusededaspidisteks
tegevustekskahesvaldkonnas:
1) ENLi juhatuse ja struktuuriUksuste
ja 6iguspErrasus
tegevuse eesmdrgistatus
perioodil
13.1'1.2006- 15.05.2007
.
juhtimineja finantsotukord
2) ENLifinantside
- 1s.os.2oo7
perioodit
0'1.01.2006
Revisjonikomisjoni
liikmedMargusPoolaja MaarjaP6ld viisid 16.05.2007taibiaruandekoosoleku
juhatuse06-07 koosseisuliikmeteja tegevjuhiga
ning revisjonikomisjoni
liikmedMarguspoola,
- 16.05.2007allpootnimetatud
EduardOdinetsja Maarja P6ld tutvusidperioodil14.05.2007
materjalidega:
l) tegevusekohta
- Juhatuse(06-07koosseis)toOplaaniseptember2006 kuni august2007,
- Juhatuse(06-07koosseis)koosolekuteprotokollid05. september2006 kuni 06. miirts
2007,
Revisjonikomisjonivarasemadaktid.
- 56lmitudtoOlepingud.
Raamatupidamisesise-eeskirjaeeln6u
Uhtegistruktuuriuksuse
juhatusrevisjonikomisjonile
tegevusaruannet
ei esitanud.
Il) finantstegevuse
kohta
Raamatupidamise
perioodi01.01.2006
algdokumendid
kuni 15.05.2007
kohta(ENLkontoris),
- 2006 aastaeelarvetaiituvuse
aruanne
1) Hinnang ENL 06-07 juhatuse ja struktuuriUksuste tegevuse eesmdrgistatusele ja
6iguspdrasusele
Vaadeldaval
ajaperioodil
on ENLi tegevusvaldkondades
toimunudolulisiedasiminekuid.
Samas
on vaatamata juhatuse tooplaanis ettentihtudja dra tehtud tegevustele paljud eesmiirgid
saavutamatav6i saavutatudosaliselt.Mitmedtegevusedon ka (pohjendatult)dirajdetud, edasi
lUkatudv6i muudetud.Revisjonikomisjoni
hinnangulon m6nes aspektistegemistpigem halva
plaanigakui halvat66ga.
Suurematekssaavutusteksorganisatsiooni
arengusv6ib lugeda2006. majandusaastalopetamist
positiivsetulemiga ning 2007. aasta eelarve m€irgatavatsuurenemistv6rreldes planeerituga;
jaitkuvataktiivsustja teatavastabiilsusesaavutamistENLivailissuhtluses;
ENLi pidevatkaasamist
partnerorganisatsioonidepoolt ning meeskonna suurendamist projektijuht-asjaajaja,
noortepoliitika
spetsialistining aastateemakampaaniaprojektijuhindiol.
jarjest vdhenev osalus ENLi
Mdrkimisvaieirseimad
kitsaskohad on liikmesorganisatsioonide
juhatuseliikme
puudumine
tegevusesning
kandidaatide
Uldkoosolekul.
Samutituleksarendada
ENLimeediasuhtlust.
Revisjonikomisjoni
ettepanekudENLitegevusetulemuslikkuse
t6stmiseks:
1. Koostada organisatsiooniarengukavajdrgmiseksperioodiksning edaspidi seda kord
aastaskaasajastada.
2. Keskenduda uuenduslikekanalite leidmiseleolulisima sihtgrupini liikmeteni
j6udmiseks.
j:irjepidevalt
sellenimel,et leiduksENLijuhatusse
kandideerijaid.
3. TOOtada
Revisjonikomisjonile
esitati viis t06lepingut,sealhulgasENL-i juhatuse esimehegas6lmitud
t00leping. Revisjonikomisjonpeab vajalikuks miirkida, et juhatuse liikmetegat60lepingute
s6lmimine ei ole koosk6las seadusega. Juhatuse liikmete lepingud on seaduse
ja juhatuse liikmeteleei laiene seadusegatootajateleantud
ktisunduslepingud

{{.r*-n'(--i'*
MargusPoola

EduardOdinets

Lisaks soovib revisjonikomisjonosundada,et juhatuse liikme tasu peaks olema igakordselt
Uldkoosoleku
otsusegakinnitatud.
T06lepingutes
esinesendiseltpuudusijavastuolusid
seadustega,
millelerevisjonikomisjon
oli ka
eelmisesrevisjonikomisjoni
aruandesviidanudja millelejuhatusegapeetudaruandluskoosolekul
uuestiviidati.
Revisjonikomisjoni
poolt laibiviidud kontrollikohaseltesinesvaadeldavaloerioodilviivitusiENL-i
tootajateletOotasumaksmiselv6rreldestoolepingutesette ndhtudtootasu maksmisetrihtajaga.
Viivitusedei olnud kull mdrkimisviiiirsed,
ent revisjonikomisjon
peab vajalikuksviidata,et tootasu
maksmisegaviivitamiselon tOOtajatel
6igusn6udaviivist.
Aruandekoosolekuljuhatuse poolt revisjonikomisjonile
edastatud informatsioonikohaselt oli
aruandekoosolekuseisuga ENL-il viis tdOtajat.Seet6ttu on ENL-il tulenevalt Eesti Vabariigi
tOolepinguseaduse $ a0 lg 1 kohustusTallinna-ja HarjumaatoOinspektoriga
kooskdlastatult
kinnitadatOosisekorraeeskirjad.
ENL-isei ole kinnitatudraamatupidamise
sise-eeskirja,
millinekohustustulenebraamatupidamise
seaduse$ 11 lg 1. Revisjonikomisjonile
esitatikUllraamatupidamise
sise-eeskirja
eeln6u,mis
aga sisaldaspuudusi,millelerevisjonikomisjon
juhatusegapeetudaruandekoosolekul
viitas.
Eelnevasttulenevaltteeb revisjonikomisjonjairgmised
ettepanekud
:
1. Muutajuhatuseliikmetegalepingutes6lmimisepraktikat,
arvestades,
et juhatuseliikmegaei
saa s6lmida to6lepingutja et juhatuse liikmelemakstav tasu tuleks igakordseltkinnitada
Uldkoosoleku
otsusega.
2. Vaadata Ule s6lmitud tOolepingud ja viia t60lepingutesse revisjonikomisjonipoolt
aruandekoosolekul
osundatudmuudatused,et tagadatOOlepingute
vastavusseadusele.
3. Tagada ravikindlustuseolemasolukdikideletoo- ja muude lepingutealusel tegutsevatele
isikutele,kelle puhulsee on seadusesttulenevaltn6utav.
4. KehtestadaENL-iraamatupidamise
sise-eeskiri.
Hindame juhatuse ja muude struktuuriUksuste
tegevuste eesmdrgistatustja Oigusparasust
piqemheaks.
ajavahemikul
13.11.2006- 15.05.2007
2) HinnangENLi finantsidejuhtimiseleja rahaliseleolukorrale
ENL-irahalineolukordon alateseelmisestUldkoosolekust
paranenud.Juhatuse
miirkimisvaarselt
pooltantud informatsiooni
kohaselton ENL-ieelarvekasvanudpea kahekordseks.Uute rahaliste
vahenditekaasamineon ENL-i tulevast arengut silmas pidades vdga positiivne,kuiv6rd see
v6imaldab(kasv6ileibipalgalisepersonalikasvu)senisestprofessionaalsemalt
t06d korraldada.
Revisjonikomisjonile
esitatud materjalidep6hjal ei olnud komisjonilv6imalik anda p6hjalikku
hinnangutENL-i finantstegevusele.
Osaliselttulenes probleemeespool mdrgitudasjaolust,et
ENL-isei ole kinnitatudraamatupidamise
sise-eeskirja,
mille osaks on ka kontoplaanja millega
revisjonikomisjon
oleks kontrollimisek:iigus saanud tutvuda.Kinnitatudkontoplaanipuudumine
puuduvviide konkreetsele
ning raamatupidamise
algdokumentidel
kontoleei v6imaldanudaru
saada, milliselt eelarverealtja milliseid kulutusi on tehtud. Viimane muudab ENL-i
raamatupidamiseldbipaistmatuksja ei v6imalda eelarve tiiitmist ning kulutustep6hjendatust
p6hjalikult
hinnata.
Revisjonikomisjon
ei ole rahul sellega,et juhatus ei ole jtirginud eelmistes revisjonikomisjoni
algdokumentidevormistust.Nii esineb
aruannetesantud soovitustparandadaraamatupidamise
parandusi,mida ei ole 6iendigakinnitatud,
nagu n6uabraamatupidamise
seaduse
dokumentides
puuduvadkohatiaruande
vastuv6tja
allkirijakuupdev.
aruannetes
$ 10lg 1. Majanduskulude
ei selgu,kas stipendiumite
maksmisekorraldus.Doumentidest
Seganeon ENL-|stipendiumite

Lisaks5i;1
teavitatud.
konkursse
ningkas nendeston ka avalikkust
maksmiseks
on v€iljakuulutatud
juhatuse
poolt.
vdlja
makstud
enne
stipendiumi
otsuse
tegemist
on kohatistipendiume
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tulenevaltv6ib ENL-il tekkida kohustusmaksta juba viilja makstud stipendiumiteltseadusega
siitestatudmakse. Juhatuse poolt revisjonikomisjonile
edastatud informatsioonip6hjal hoidub
ENL edaspidistipendiumitemaksmisest,kuiv6rdstipendiumitemaksmisegakaasneboluline
maksurisk.
Revisjonikomisjonile
esitatud dokumentidestei ndihtu, kas ENL-i varasid ja kohustusi on
inventeeritud
v6i mitte.Juhatusekinnituselon inventuurleibiviidud,ent revisjonikomisjonil
ei ole
olnudv6imalustselletoimumistkontrollida.
ENL on vaadeldavalperioodilmaksnudtranspordikuluna
kinni suuri bensiiniarveidJuhatuse
kinnitusel h6lmavad hUvitatud bensiiniarvedmitmete inimeste tranporti. Raamatupidamise
dokumentide alusel aga viimast kontrollida ei ole v6imalik. Juhatuse poolt edastatud
informatsioonikohaselt kompenseeritakseoma auto kasutamisels6idukuludvastavaltlabitud
kilomeetrite
arvule.Revisjonikomisjon
peab otstarbekakskehtestadatranspordikulude
hUvitamise
kord, milles kajastukslisaks kilomeetritearvul p6hinevalepiiranguleveel ka lisapiirang,mille
kohaseltei hUvitatatatranspordikulusid
suuremas maaras kui regulaarliinils6itva bussi pileti
hinnaulatusesiga transporditava
isikukohta.
Majandusaastaaruande lisad ei kanna revisjonikomisjoni
hinnangulinformatsiooni,mida need
peaksidkandma.Lisadesei ole lahti kirjutatudp6hiaruannetes
sisalduvatesummadekujunemist,
mist6ttueianna lisadpdhiaruannetele
lisainformatsiooni,
midaneedandmapeaksid.
Eelnevasttulenevaltpeamevajalikukstehajdrgnevadettepanekud:
1. Parandadaalgdokumentide
vormistamist(tulenebeelmistestrevisjonikomisjoni
aruannetest).
2. Jiilgida,et ENL maksaksstipendiumekooskdlasseadusen6uetega.
3. InventeeridaENL-i varad ja kohustusedning vormistadainventeerimise
tulemusedkirjalikult
ja esitadarevisjonikomisjonile
tutvumiseks.
4. KehtestadaENL-iesindavateisikutetranspordikulude
hUvitamisekord.
5. Parandadamajandusaastaaruandessisalduvadebatiipsused.
6. Parandadamajandusaastaaruandelisadeinformatiivsust.
Eelpoolmainitutarvestadeshindab revisjonikomisjon
ENLi finantsidejuhtimistpiqem heaks ja
finantsolukorda
heaks.
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Tallinnas,

Revisjonikomisjoni
liikmed:
Margus Poola (komisjoniesimees)
Eduard Odinets
MaarjaP6ld
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