
 

Juhatuse koosoleku protokoll nr 2, 26.09.2011 

Kohal: Aleksandra Kamilova, Martin Kirs, Liina Siniveer (Skype), Mailis Ostra 
Algus: 17:30 
Lõpp: 19:09 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
Juhatus otsustas kinnitada päevakorra antud kujul: 
1. Päevakorra kinnitamine 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
3. Kohtumisest Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonna esindajatega 
4. Meeskonna väljasõit 21.-23.10, Hiiumaale 
5. Eelarveteätuvus, majandusaasta aruanne 
6. Välissuhted 
 
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine 
Juhatus otsustas kinnitada eelmise koosoleku protokolli. Tänaseks on selgunud, et Allianssiga 
kohtumine ei toimu septembrikuus nagu võib lugeda eelmise koosoleku protokollist, vaid 
novembris. Ühiste aegade ühitamisel sobis kõigile paremini 4.-5. november. 
 
3. Kohtumisest Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonna esindajatega 
Kohtumisel osalesid juhatuse esimehe kohusetäitja Aleksandra Kamilova, tegevjuht Mailis 
Ostra ja noortepoliitika spetsialist Edgar Rootalu. HTMi esindasid Anne Kivimäe ja Katrin 
Olt. 
Üldiselt läks kohtumine positiivselt, Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakond on meie 
uute ideede osas vastutulelik ja ootab, et me tegutseks. Noorteosakond näeb suurima 
probleemina hetkel seda, et ENLi arvamus ei võrdu liikmete arvamusega. Oleme sellega nõus 
ja arutasime, kuidas antud olukorda lahendada. Lisaks sellele leidsime ühiselt, et ENLi 
tegevbüroo peab tegelema küsimustega, mis reaalselt puudutavad meie liikmeid, 
noorteühendusi, ning kaardistama meie liikmete ühised murekohad. 
Ühtlasi rääkisime järgmise aasta noortevaldkonna prioriteetidest ning ministeeriumi poolt on 
põhimõtteliselt kinnitatud järgmise aasta peamiseks teemaks riskinoored, sotsiaalne kaasatus. 
 
Kohtumise tulemusena lõime positiivse kontakti ja suhted HTMi Noorteosakonna töötajatega. 
Tänu kohtumisele mõistame paremini üksteise ootusi ning leppisime kokku edasise suhtluse 
nn reeglites. 
 
4. Meeskonna väljasõit 21.-23.10, Hiiumaale 
Meeskonna väljasõidu kava ja esialgse sisu saadab Mailis käesoleva nädala lõpuks juhatusele. 
Väljasõit keskendub 2012. aasta tegevustele ja liikmevaldkonnale. Muuhulgas tuleb arutluse 
alla liikmete kaasatus noortepoliitika kujundamisel, osaluskogude liikmelisus ja tulevik jmt. 
Täpsem programm pannakse paika 14. oktoobriks. Hetkeseisuga on osalemas kõik meeskonna 
11 liiget. Meeskonna väljasõidu korraldamise eest vastutab tegevjuht. 



 
5. Eelarveteätuvus, majandusaasta aruanne 
Eelarve täituvuse tarbeks on vaja kõigil esitada septembrikuu (ka. varasemad) arved ning 
kuludokumendid hiljemalt 5. oktoobriks tegevjuhile. Raamatupidaja edastab 20. oktoobril 
meile 30.09.2011 seisuga eelarvetäituvuse. 
 
Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on 15. oktoober. Mailis uurib, kas saame 
novembrini pikendust, et kinnitamine toimuks korralisel üldkoosolekul. Revisjonikomisjon 
kohtub endiste juhtidega (tegevjuht, juhatuse liikmed) 4.oktoobril kell 18:00, et välja selgitada 
puudujäägi põhjused (vastutab juhatuse esimehe kt) 
 
6. Välissuhted 
Juhatus otsustas nimetada kandidaadiks ENLi poolt EL-Hiina noorteaasta lõpuüritusele (23-
30.oktoober, Hiina) Kristo Peterson.  
Allianssiga kohtumine toimub 4-5. novembril. Kohtuma lähevad Sandra, Martin, Mailis, 
Edgar, Teele. Päevakava on koostamisel; ENLi poolt väljapakutud teemad: liikmete 
kaasamine ja katuste poolt pakutavad teenused, 2012.aasta prioriteet valdkond riiklikul 
tasandil, Varivalimised, ENLi ja Allianssi koostöö Euroopa Noortefoorumi ja selle 
tegevuskava kontekstis. 


