EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 1
Toimumisaeg: 30.11.2011
Toimumiskoht: elektrooniliselt Skype’i teel
Algus: 19.00
Lõpp: 20.30
Osalejad: Martin Kirs, Pille-Riin Raudsepp, Liina Siniveer, Siivi Liivik, Heiki Järveveer
Juhataja: Martin Kirs
Protokollija: Liina Siniveer
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
3. Tutvumine
4. Nõukogu töökorraldus
5. Juhatuse liikmete arvu otsustamine ja juhatuse liikme(te) valimine
6. ENLi töötajate lepingud
7. 10. detsembri koosoleku teemad

1. Päevakorra kinnitamine
Ettepanek kinnitada järgmine päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
3. Tutvumine
4. Nõukogu töökorraldus
5. Juhatuse liikmete arvu otsustamine ja juhatuse liikme(te) valimine
6. ENLi töötajate lepingud
7. 10. detsembri koosoleku teemad
Hääletamise tulemus: 5 poolt.
Otsus 1. Päevakord kinnitatud.
2. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine
Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks Martin Kirs, protokollijaks Liina Siniveer.
Hääletamise tulemus: 5 poolt.
Otsus 2. Koosoleku juhataja on Martin Kirs, protokollib Liina Siniveer.
3. Tutvumine
Kõik nõukogu liikmed tutvustasid ennast teistele nõukogu liikmetele.
4. Nõukogu töökorraldus
Arutati nõukogu esimehe valimise küsimust ja otsustati tulla selle küsimuse juurde tagasi järgmisel
koosolekul 10. detsembril. Kõik nõukogu liikmed otsustavad selleks ajaks, kas oleksid valmis nõukogu
esimehena tegutsema.

Arutati nõukogu sisekommunikatsiooni: nõukogu listi loomine ja Facebooki grupi kasutamine.
Peamiseks info edastamise kanaliks jääb nõukogu list. Siivi ja Heiki vajavad ENLi meiliaadressi.
Liina korraldab Siivile ja Heikile ENLi meiliaadressi loomise: siivi@enl.ee ja heiki@enl.ee ning nõukogu
meililisti loomise. Teistesse ENLi meililistidesse kuulumine on iga nõukogu liikme enda valik. Pille-Riin
korraldab nõukogu liikmete tutvustuse lisamise ENLi kodulehele. Nõukogu liikmetele luuakse
võimalus vaadata ENLi meeskonna kalendrit.
5. Juhatuse liikmete arvu otsustamine ja juhatuse liikme(te) määramine
5.1 Arutati juhatuse liikmete arvu üle. Kaaluti variante, et juhatus võiks olla ühe- või kaheliikmeline.
Leiti, et kaheliikmelise juhatuse kasuks räägib nii võimalus vastutust jagada kui tehnilised küsimused
(allkirjaõigus on ka teisel inimesel, kui üks juhatuse liikmetest on lähetusel, puhkusel vms).
Ettepanek kinnitada ENLile kaheliikmeline juhatus.
Hääletamise tulemus: 5 poolt.
Otsus 3. Eesti Noorteühenduste Liitu hakkab juhtima kaheliikmeline juhatus.
5.2 Arutati, kas jätkata praeguse tegevjuhiga tehes talle ettepaneku asuda juhatuse esimeheks või
kuulutada välja konkurss uue inimese leidmiseks. Arutati teise nõukogu liikme küsimust.
Ettepanek teha praegusele tegevjuhile ettepanek asuda juhatuse esimeheks.
Hääletamise tulemus: 5 poolt.
Otsus 4. Nõukogu esindaja teeb praegusele tegevjuhile Mailis Ostrale ettepaneku asuda juhatuse
esimehe ametikohale.
Otsus 5. Teise juhatuse liikme otsingutega jätkatakse arvestades eelarvelisi võimalusi.
6. ENLi töötajate lepingud
Martin andis ülevaate ENLi töötajatega kehtivatest lepingutest. Arutati uute lepingute sõlmimise
küsimusi. Punktiga jätkatakse järgmisel koosolekul 10. detsembril.
7. 10. detsembri koosoleku teemad
Nõukogu teise koosoleku teemadena kinnitati:
1. 2012. a tegevuskavaga, projektide ja finantsidega, eelarvega, töötajate lepingutega
tutvumine ja soovituste andmine
2. Nõukogu esimehe valimine
3. Nõukogu töökorraldus: koosolekute ettevalmistamine büroo poolt
Nõukogu 2. koosolek toimub 10. detsembril kell 15-18 ENLi kontoris Tallinnas. Koosolekule
kutsutakse ka uus juhatuse esimees.

