EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL
Aeg: 10. juuli 2011
Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Tallinn
Osalejad: 25 liikmesorganisatsiooni (osalejate nimekiri Lisa 1)
Täisliikmeid seisuga 28.05.2011: 48
Juhatajad: Jüri Kirpu
Protokollija: Mailis Ostra
Algus: 12:43
Lõpp: 16:13
1.Koosoleku päevakorra kinnitamine.
Ettepanek päevakorra kinnitamiseks:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Päevakorra kinnitamine;
Koosoleku juhatuse, organite valimine;
Majandusaasta aruande kinnitamine;
ENLi põhikirja muutmine;
ENLi kodukorra muutmine;
Juhatuse liikmete valimine;
Muud küsimused.

Lauri Läänemets (Revisjonikomisjon) tegi ettepaneku päevakorrast eemaldada majandusaasta
aruande kinnitamise punkt.
Hääletus: poolt 15, vastu 6, erapooletud 4.
Muudetud päevakord;
1. Päevakorra kinnitamine;
2. Koosoleku juhatuse, organite valimine;
3. ENLi põhikirja muutmine;
4. ENLi kodukorra muutmine;
5. Juhatuse liikmete valimine;
6. Muud küsimused:
a) Majandusaasta aruanne.
Ettepaneku poolt oli 25, vastu 0 ja erapooletuid 0 liikmesorganisatsioonide volitatud
esindajat.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas päevakorra.
2.
Koosoleku
juhataja,
protokollija,
redaktsioonikomisjoni kinnitamine.
Üldkoosoleku ettepanek üldkoosoleku tööorganite osas:
Koosoleku juhataja: Jüri Kirpu

häältelugemiskomisjoni

ja

Protokollija: Mailis Ostra
Häältelugemiskomisjon: Laura Õigus (ESÜ), Liina Hirv (EÕEL), Dimitri Moskovtsev (Eesti
Keskerakonna Noortekogu)
Redaktsioonikomisjon: Martti Martinson (ENL), Kristo Peterson (ENL)
Ettepaneku poolt olid kõik liikmesorganisatsioonide volitatud esindajad.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitas tööorganite koosseisu.
3. ENLi põhikirja muutmine.
Martti Martinson tegi ülevaate ENLi põhikirjamuudatustest.
Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid): Noorte osaluskogud – kuidas mõjutab noorte
osaluskogude lisamine põhikirja ENLi tulevikku ja tegevusi?
Martti Martinson (ENL): Noorteühenduste alla kuuluvad ka laias pildis noorte osaluskogud.
Noorteühingu alla noorte osaluskogu ei lähe, kuid ometi on see noorteühendus.
Eesmärkide muutmist ei planeerinud. See ei tähenda, et me hakkaks nüüd veel rohkem
noorte osaluskogudega tegelema.
Hele-Mai Madisson (ESÜ): Hetkel on ENLil 48 täisliiget. Kui osaluskogud võivad kuuluda ENLi,
siis kui palju umbes meile juurde liikmeid tuleks?
Martti Martinson (ENL): 10 vaatlejaliiget on praegu, seadus täna ei luba noorte osaluskogudel
(volikogudel) MTÜ liikmeks astuda. Nädal aega tagasi esitasime ministrile ettepanekud, et
seadust muuta.
Aasta lõpuks on loodetavasti 75 noortevolikogu + maakondlikud noortekogud. Kõik on praegu
seaduse taga.
Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid): 48 liiget, 241 osaluskogu. 50-70 osaluskogu
võiks liikmeks saada. See aga on väga põhimõtteline muudatus, muuta kardinaalselt ENLi
olemust ja tulevikku.
Martti Martinson (ENL): Minu arust ei ole täna koht aruteluks, kuna need arutelud on juba ära
olnud. Tegemist on väga põhimõttelise muudatusega, kuid ma ei näe väga suuri vastuolusid
noortevolikogude ja noorteühenduste vahel.
Arutelu saalis nootevolikogu olemuse ja ENLi liikmeks astumise ja vastuvõtmise osas.
Laura Õigus (ESÜ) ettepanek: jätame muutmata kõik punktid, mis puudutavad noorte
osaluskogusid.
HÄÄLETUS: poolt 21, vastu 1, erapooletud 3.
Otsus: põhikirja muudatused, mis puudutavad noorte osaluskogusid, jäävad
eelnõust välja.
Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid): kas me ei peaks kaaluma, kas ENLi
vaatlejaliikmeks võiks võtta ka näiteks seltsinguid?
Martti Martinson (ENL): praeguseid tingimusi võib võtta kui kvaliteedimärki ja MTÜ vorm
noorteorganisatsioonil on usaldusväärsem.
Vladimir Svet (Eesti Keskerakonna Noortekogu): Kas on kindel, et nõukogusse liikmeid
leiame? Kas juhatuse liikmetel ei kao ära motivatsioon, kui nendelt võetakse ära
otsustuspädevus ja antakse see nõukogule?
Martti Martinson (ENL): Nõukogu liikmeks on oluliselt lihtsam leida kandidaate. Nõukogu
pädevus ei ole väga lai ja funktsioon on pigem kontrolliv.
Arutelu saalis nõukogu pädevuse üle.

Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid): kas tegevjuhti peaks valima nõukogu või
üldkoosolek?
Martti Martinson (ENL): Tegevjuhi peaks valima nõukogu.
Laura Õigus (ESÜ): Punkt 5.3 viimane lause (5.3 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus

kaks korda aastas – mais ja novembris, teatades selle toimumisaja, -koha ja päevakorra
projekti vähemalt melikümmend päeva enne üldkoosoleku toimumist. Kui pärast
üldkoosoleku kutse teate saamist päevakorda liikmete ja juhatuse nõudel muudetakse, tuleb
päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja
jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel. Kõik materjalid saadetakse
ENLi liikmesorganisatsioonide kontaktisikutele ja volitatud esindajatele vähemalt 14 päeva
enne üldkoosoleku toimumist. Liikmesorganisatsioonid saavad esitada parandusettepanekuid
kuni 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.) kas võtta see punkt välja või mitte? Asja
eesmärk on see, et liikmed suudaks ennast kurssi viia ENLi üldkoosoleku ettepanekutega.
Martti Martinson (ENL): senine praktika on näidanud, et asi niimoodi ei toimi.

Arutelu materjalide väljasaatmise osas. Üldkoosoleku materjalide väljasaatmist korrigeeritakse
kodukorras.
Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid): ettepanek punkti 5.6 (5.6 Üldkoosoleku

otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Põhikirja muutmise (va eesmärkide muutmise),
tegevuse ümberkujundamise, ja tegevuse lõpetamise otsustamiseks on vaja 2/3
häälteenamust. Põhikirjaliste eesmärkide muutmiseks on vaja 9/10 häälteenamust.) lisada
klausel, et üldkoosolekul saab osaleda liige vähemalt ühe volitusega.
Mari Sarapuu (AIESEC Eesti): ettepanek 2 volitust.
Rasmus Lahtvee (Noored Rohelised): me ei saa piirata volituste arvu, kuna see on
põhikirjalise õiguse rikkumine.
Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid): me ei keela volitamist. See ei ole meie
piirang, vaid ühenduste omavaheline kokkulepe. Ettepanek seisneb selles, et kohal ei oleks
rohkem volitusi kui liikmeid.
Arutelu saalis volituste arvu piiramise osas.
Konkureeriv HÄÄLETUS:
Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid) ettepanek: igal üldkoosolekul osaleval
täisliikmel saab olla vähemalt 1 volitus lisaks enda häälele
Mari Sarapuu (AIESEC Eesti): igal üldkoosolekul osaleval täisliikmel saab olla 2 volitust.
L. Läänemetsa ettepaneku poolt 17, vastu 6, erapooletud 2.
Otsus: põhikirja läheb sisse muudatus, et igal üldkoosolekul osaleval täisliikmel
saab olla 1 volitus lisaks enda häälele.
Ettepanek saalist: 6.2.1 redaktsiooniline märkus: asendanda sõna „valib“ sõnaga „määrab“.
Ettepanek vastu võetud.
Laura Õigus (ESÜ): Punktist 5.9 (5.9 Juhul, kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis

5.5 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus hiljemalt kahe nädala
jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma
otsuseid olenemata sellel osalevate täisliikmete arvust.) Võtta välja viimane lause.

Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid): toetab mõtet.
Martti Martinson (ENL): see on levinud praktika (näiteks EMSLis on ka nii), ma ei näe põhjust,
miks see lause sisse peaks jääma.
HÄÄLETUS:
Ettepaneku välja võtta 5.9 viimane lause poolt 15, vastu 7, erapooletud 3.
Otsus: põhikirjas võeti välja punkt 5.9 viimane lause.

Lauri Läänemets (Noored Sotsiaaldemokraadid): 8.4 ettepanek asendada 6 kuud 5 kuuga.
Martti Martinson: ei ole mõtet punkti muuta.
Lauri Läänemets: lisada põhikirja punkt 9.2.3: eelarvedistsipliini ja eelarvevahendite
kasutamise sihipärasuse ja seaduslikkuse kontrollimine
HÄÄLETUS:
Poolt: 21, vastu: 0, erapooletud 4.
Otsus: põhikirja lisati punkt 9.2.3.
Muudatustega dokumendi HÄÄLETUS:
Poolt: 24
Vastu: 0
Erapooletud: 1
OTSUS: Eesti Noorteühenduste Liidu põhikirja muudatus on vastu võetud (Lisa 2).
4. ENLi kodukorra muutmine.
Martti Martinson tutvustas eelnõud.
Muudatusettepanekud:
Punkt 1.3 (1.3 Kodukorra või muu juhendiga sätestamata küsimused otsustab vastavat

pädevust omav ENLi organ. Kui käesoleva kodukorra mõni säte on vastuolus seaduse, mõne
muu õigusaktiga või põhikirjaga, kehtib seaduses, õigusaktis või põhikirjas sätestatu.)
esimene lause ära kustutada
Punkt 1.6 (1.6 Kodukord on kehtiv alates selle kinnitamisest üldkoosolekul, muudatussätted
hakkavad kehtima alates nende kinnitamisest üldkoosolekul.) lause esimene pool välja
Martti Martinson (ENL): nõus.
Lisada uus punkt 2.2.7: Üldkoosoleku väljakuulutamisel esitatud päevakorrapunkt, millega
seotud materjalid ei ole liikmetele põhikirjas sätestatud tähtajaks edastatud, jäetakse
päevakorrast välja ja selle lisamine otsustatakse üldkoosolekul hääletamise teel.
HÄÄLETUS:
Poolt: 25, vastu 0, erapooletud 0.
Otsus: Kodukorda lisati punkt 2.2.7: Üldkoosoleku väljakuulutamisel esitatud
päevakorrapunkt, millega seotud materjalid ei ole liikmetele põhikirjas sätestatud
tähtajaks edastatud, jäetakse päevakorrast välja ja selle lisamine otsustatakse
üldkoosolekul hääletamise teel.
Punktist 2.3.5 (2.3.5 Kui hääletusprotsessis jagunevad hääled võrdselt, annab üldkoosoleku

juhataja võimaluse üldkoosolekul teemat arutada. Kui teistkordsel hääletamisel jagunevad
hääled ikka võrdselt, heidetakse üldkoosoleku poolt aktsepteeritud viisil liisku.) välja võtta
liisu viskamine.

HÄÄLETUS:
Poolt: 18, vastu: 0, erapooletu: 5.
Otsus: kodukorrast võeti välja punkti 2.3.5 lause „Kui teistkordsel hääletamisel
jagunevad hääled ikka võrdselt, heidetakse üldkoosoleku poolt aktsepteeritud
viisil liisku“.
Lisada juurde punkt „2.4 Nõukogu valimisprotseduur“.
Martti Martinson (ENL): nõus.

Punktis 2.4.2 (2.4.2 Kandidaadi esitab ENLi täisliige või vaatlejaliige enda või teiste ENLi täis-

või vaatlejaliikmete seast. Esitades kandidaadi teise liikmesorganisatsiooni liikmete hulgast,
on vajalik selle organisatsiooni kirjalik nõusolek;) ära võtta esimese lause lõpp ja teine lause.
HÄÄLETUS:
Poolt: 19, vastu: 0, erapooletud: 6.
Otsus: kodukorrast võeti välja punktist 2.4.2 esimese lause lõpp ja teine lause.

Punkt 3.1.2 (3.1.2 Juhatus ja töötajad töötavad välja tegevuskava konkreetse valdkonna
arengu kohta ENLis ja koordineerivad plaani elluviimist vastavalt üldkoosoleku otsusele.) välja
jätta.
Punktis 3.4.5 (3.4.5 Koda koostab ja võtab vastu oma tööd reguleeriva sisekorra eeskirja, mis
ei ole vastuolus ENLi põhikirja ja kodukorraga.) asendada „koostab ja võtab vastu“
sõnapaariga „võib kehtestada“.
Martti Martinson (ENL). Nõus.
Hele-Mai Madisson (ESÜ): Üldine palve edaspidiseks ENLi dokumentide muutmisel
- palun ettepanekud eraldi välja tuua nii, et liikmetel oleks kergem jälgida, mida
on muudetud ja mida mitte.
Martti Martinson (ENL): arvesse võetud.
Dokumendi LÕPPHÄÄLETUS:
Poolt 25, vastu 0, erapooletud 0.
Otsus: ENLi kodukorra muudatused on vastu võetud (lisa 3).
5. Juhatuse liikmete valimine.
Kandidaatide puudumisel ei ole võimalik antud päevakorrapunkti läbi viia.
6. Muud ettetulevad küsimused
Arutelu majandusaasta aruandest.

Jüri Kirpu
koosoleku juhataja

Mailis Ostra
protokollija

