ENLi juhatuse 6. koosolek
Protokoll
Aeg: 12.11.2009, 17:15-20:30
Juhatuse liikmed: Pille-Riin Raudsepp, Liina Männiste, Marina Vilop, Kairi Püss, Ulrika Hurt (skype),
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Kristo Notton
Juhatas: Marina Vilop
Protokollis: Marina Vilop

Päevakava:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmiste juhatuse koosolekute protokollide kinnitamine
3. Põhikirja ja kodukorra kinnitamine
4. Ettevalmistused ENLi üldkoosolekuks
5. Eelarve täituvusaruanne
6. Noortekogudest tänavu ja tuleval aastal
7. Aken - koosoleku kuupäeva määramine
8. Muud teemad
9. Juhatuse koosolekute välistel aegadel vastu võetud otsused
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1. Päevakorra kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra.
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitab protokolli järgmisel koosolekul.
3. Põhikirja ja kodukorra muudatused
Põhikiri:
OTSUS: ENLi juhatus võttis vastu põhikirja eelnõu.
Kodukord:
Muudatus: Punkt 4.2.2. kandidaatliikme staatuse omandamise järgse tegevuse lühike tutvustus,
kandidaatliikmelisuse perioodiks planeeritud ja tegelikult läbi viidud tegevuste võrdlus, mille järel
juhatus teeb organisatsiooni liikmelisust puudutava otsuse.
OTSUS: ENLi juhatus võttis kodukorra eelnõu koos muudatustega vastu.

4. Ettevalmistused ENLi üldkoosolekuks
OTSUS: Üldkogu ettevalmistav koosolek toimub teisipäeval, 17.novembril kell 18.15 ENLi kontoris.
5. Eelarve täituvusaruanne
Ulrika Hurt andis ülevaate eelarve täituvusest.
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HTM aastatoetuse taotlus on esitatud. HMNi kontaktisikutega on kohtutud. VÜFi lõplik vastus tuleb
detsembri alguses, praeguseks on läbitud tehniline ülevaatamine. Osaluskohviku tegemise rahasid on
plaanis taotleda ENEb-st.
6. Noortekogudest tänavu ja tuleval aastal
Projektijuht Kristo Notton tutvustas selle ja järgmise aasta plaane noortekogudega seoses.
Eelmise aasta tegevustega on lõpule jõutud, selle aasta tegevustest on veel 7 visiiti teha.
ENTK-st tuli ettepanek, et pikendame lepingut ja visiidid tehakse ära järgmisel aastal. Teiste sellesse
aastasse planeeritud tegevustega jõuame tähtajaks valmis. Plaanipäraselt on ajavahemikus jaanuari
lõpp - märts lõpp kõik visiidid tehtud. Kristo tutvustas ka osaluskogumike jaotumisskeemi.
Augustis 2010 on planeeritud rahvusvaheline noortekogude teemaline üritus Eestis.
# Mentorlusprogramm – koostöös maavalitsustega leitakse 15 mentorit, igale mentorile üks maakond.
Mentorid hakkavad.

7. Aken - koosoleku kuupäeva määramine
OTSUS: Koosolek toimub teisipäeval, 24. Novembril kell 17.00 ENLi kontoris.

8. Muud teemad
#Noortekogud kui prioriteetne valdkond
Leiti, et selle jaoks on veel vara. Enne tuleks noortekogud vaatlejaliikmetena põhikirjas kinnitada.
#EYP kohtumise korraldamine Eestis
Kaaluti võimalust korraldada juunis toimuv EYP töötuba ja koosolek Tallinnas. Töötoas koolitatakse
EYP liikmete esindajaid meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas, sel aastal keskendutakse
sisekommunikatsioonile. Meie minimaalne omafinantseering sellele kohtumisele oleks 5000 EUR.
Tegemist on 3-päevase üritusega 20-le inimesele.
OTSUS: võtame küsimuse uuesti päevakorda jaanuaris või veebruaris.
#Korra hoidmine ENLi koosolekutel
OTSUS: ENL-i koosolekud lindistatakse, kui kõik koosolekul osalejad on sellega nõus. Saata kiri NNKÜNMKÜ-de Liidule Marina Vilopi ja Liina Männiste allkirjadega.

9. Juhatuse koosolekute välistel aegadel vastu võetud otsused
# Kutse kohtumisele: "Meeting of international youth representatives in Kiel", 04.-06.
detsembril 2009.
ENLile on tulnud kutse osaleda järgmisel kohtumisel: "Meeting of international youth representatives
in Kiel", 04.-06. detsembril 2009. Reisikulud kaetakse korraldaja poolt, ENLile lisakulusid ei kaasne.
17.11.2009 OTSUSTATI: Saata kohtumisele ENLi tegevjuht Anni Kuller. Otsuse tegid Liina
Männiste, Kairi Püss, Marina Vilop ja Pille-Riin Raudsepp. Otsust kooskõlastati listis teiste juhatuste
liikmetega.
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