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1. Üldkoosoleku avamine 
 
Tervitussõnavõtt: ENL juhatuse esimees Maria Savisaar 
 
2. Töökorra tutvustamine 
 
Päevakorra kinnitamine 
 
Üldkoosolek kinnitab päevakorra. 
 
Maria Savisaar tutvustab üldkoosoleku töökorda. Hetkel on üldkoosolekul esindatud 24 
liikmesorganisatsiooni 41-st, seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.  
 

• ENLi juhatuse poolne ettepanek on kinnitada üldkoosoleku presiidium koosseisuga: 
 
Maria Savisaar– ENLi juhatuse esimees 
Kristel Kadak– ENLi juhatuse aseesimees 
Liina Tettermann – ENLi finantsjuht 
Karolin Vähi – ENLi juhatuse assistent 
 
Üldkoosolek kinnitab presiidiumi koosseisu. 
 
• Maria Savisaar teeb ettepaneku kinnitada häältelugemis-  ja valimiskomisjon koosseisus Karolin 

Vähi, Ave Jõgiaas ja  Kristel Koitla.  
 
Üldkoosolek kinnitab häältelugemis- ja valimiskomisjoni, kelle ülesandeks on vastavalt 
kodukorrale häältelugemise korraldamine. 
 
 
• ENLi juhatuse poolne ettepanek on kinnitada redaktsioonitoimkond koosseisus Sven Lehemets ja  

Margus Poola 
 
Üldkoosolek kinnitab redaktsioonitoimkonna koosseisu. 
 
3. Tutvumine 
 
Juhatuse liige Anu Põrk viib läbi tutvumismängu liikmesorganisatsioonidele. 
 
4. Senise tegevuse ülevaade 
 
NB! Vahepeal lisandunud 1 liikmesorganisatsioon , nüüd kohal kokku 25 organisatsiooni 
 
Maria Savisaar teeb ülevaate ENLi teisest eluaastast, organisatsiooni arengutest ja tegemistest, 
tutvustades  lühidalt juhatuse tööaruannet (Vt. LISA 1) . 



 
Maria Savisaar teeb ettepaneku kinnitada juhatuse tööaruanne.  
Üldkoosolek kinnitab juhatuse tööaruande 
 
5. Grupitöö: tagasiside liikmetelt 
 
ENL juhatuse aseesimees Kristel Kadak juhatab sisse grupitöö -  arutada ENLi juhatuse ja liikmete 
vahelistest suhetest ja ENLi kontekstist lähtuvalt: 
-mis on olnud hästi? 
-mis on olnud halvasti? 
-ettepanekud järgmiseks aastaks? 
 
Liikmesorganisatsioonide tagasiside 
 
Tugevused:  
 
hea juhtimine 
hea info liikuvus 
ENLi poolne toetus oma liikmetele 
esindatus erinevates organites 
ENLi välja kujunenud hea maine 
koolitused 
Tallinna projekt  
liikmete arvu tõus 
 
Nõrkused:  
 
külastusprojekti tagasiside vähene, kontseptsiooni hägusus  
juhatusepoolne külastusprojekti koordineerimatus 
liikmete huvi võiks erinevate ürituste vastu olla suurem 
osad kojad ei toimi (juhatuse liikmed ei vastuta täiel määral oma kodade eest) 
organisatsioonide esindajad võiks olla vahelduvad, mitte pidevalt samad esindajad 
listis liigne infomüra (rohkem infot võiks olla kodulehel) 
jätkusuutlikus 
üritustel liikmete arv piiratud 
koolitustel võiks olla pikem etteteatamisaeg 
koolituste toimumisaeg õhtupoolikul 
juhatuse siseprobleemid liiga läbipaistvad 
koostöö noorteühendustega vallatasandil nõrk 
ENLil meedias vähene kajastus 
info ei jõua liikmeteni 
ENLil liiga poliitiline maine 
 
Ettepanekud:  
 
ENLi eesmärki peaks liikmetele paremini edastama 
projektitoetuste jagamisel peaks rohkem arvestama väiksemate organisatsioonidega 
liikmesorganisatsioonide omavahelise koostöö ja suhete edendamine (ka lihtliikmete tasandil) 
liikmesorganisatsioonide omavaheline koolitustest teavitamine 
Euro<26 kaardi reklaamimine 



liikmesorganisatsioonide kaasamine ürituste korraldamisse 
igal liikmesorganisatsioonil konkreetne kontaktisik 
rohkem teavitusüritusi – infopäevi, et liikmed üksteist rohkem tunneksid 
 
ENLi meeskonna arutelu liikmete arengutest: 
 
Tugevused: 
liikmete aktiivsus aasta jooksul kasvanud 
liikmed teavitavad juhatust aina rohkem oma üritustest 
külastusprojekt on olnud edukas 
 
Nõrkused: 
liikmed võiks rohkem teada ENList 
liikmed peaksid end rohkem ENLiga samastama 
 
Ettepanekud:  
liikmed võiks rohkem omavahel koostööd teha, üksteist tunda 
rohkem individuaalset tegelemist liikmesorganisatsioonidega 
 
6. ENL Arengukava  
 
Maria Savisaar tutvustas uue arengukava projekti  - selle eesmärki ja sisu ning andis ülevaate 
arengukava töörühma tööst 
 
Küsimus (Elina Kivinukk): millised on meetodid arengukava eesmärkide täitmise mõõtmiseks? 
 
Vastus (Maria Savisaar): ENLi juhatus teeb liikmetele ettekande edasiminekutest talvekoolis ja 
üldkoosolekutel.  
 
Kommentaar (Margus Poola): arengukavas olev  visioon tundub  liiga  üldistav ning pisut 
imperialistlik (ENL esindab kõiki noorteühendusi...) 
 
Vastus (Maria Savisaar): Visioon on ideaalseis. Ja ideaalis ENL peakski hõlmama kõiki 
noorteühendusi. 
 
Küsimus (Elina Kivinukk):  Kuidas kujunes SWOT analüüs? 
 
Vastus (Maria Savisaar): SWOT on tehtud liikmete tagasiside põhjal. 
 
Kommentaar (Elina Kivinukk): Arengukavas olevad  eesmärgid peaks olema jaotatud organisatsiooni 
sisesteks ja välisteks. 
 
Vastus (Maria Savisaar): Ettepanek vastu võetud. 
 
Kommentaar (Uku Lember) kui paindlik on arengukavas sätestatud tegevuskava? 
 
Vastus (Maria Savisaar): toimub pidev tegevuste ülevaatamine, monitooring. Nii juhatuse tasandil, kui 
liikmete poolt. Vajaduse korral tegevuskava täiendatakse ja muudetakse.  
 



Kommentaar (Jüri Rute): visiooni sõnastus jääb hetkel pisut häguseks. Ettepanek muuta missiooni 
sõnastust järgnevalt  -  „Eesti Noorteühenduste Liit soodustab noorteühenduste koostööd ning noorte 
aktiivset osalust ja selle tunnustamist ühiskonnas“ 
 
Maria Savisaar teeb üldkoosolekule ettepaneku  Elina Kivinuki ja Jüri Rute tehtud 
muudatusettepanekute sisseviimiseks ja arengukava kinnitamiseks. 
 
Üldkoosolek kinnitab  ENLi arengukava aastateks 2004-2007. (Vt LISA 2) 
 
PAUS 
 
7. Uue põhikirja kinnitamine  
 
Juhatuse liige Lilian Värton annab ülevaate põhikirja muudatusettepanekutest. 
 
Küsimus (Uku Lember): millest tuleneb vajadus põhikirja muutmiseks? 
 
Vastus (Maria Savisaar): põhieesmärk on, et juhatuse liikmete ülesanded muutuksid konkreetsemaks ja 
igal ühel oleks oma kindel valdkond, mille eest ta vastutab. Pealegi on praegu kehtivas põhikirjas 
mõningad puudujäägid ja vastuolud tegelike vajadustega organisatsiooni efektiivseks 
funktsioneerimiseks.  
 
Kristel Kadak tutvustab üldkoosolekule Eduard Odinetsi põhikirja muudatusettepanekut kutsuda ENLi 
üldkoosoleku asemel ellu ENLi volikogu, mis koguneks 4x aastas 
 
Eduard Odinets  annab  ülevaate Noorte Sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekute põhjendustest  
põhikirja - liikmete kaasamine ENLis uue põhikirja järgselt väheneb, kui ENLi liikmed on 
hääleõiguslikud vaid 1x aastas üldkoosolekul. Volikogu ellukutsumine 4x aastas suurendaks oluliselt 
liikmete osalusvõimalust. 
 
Kommentaar (Kristel Kadak): Noorteühenduste liikmed on tavaliselt väga hõivatud, mistõttu 4x aastas 
ei saaks volikogu kvoorumit kokku. Seega lisaks selline süsteem pigem raskusi, mistõttu juhatus 
muudatusettepanekut ei toeta. 
 
Kommentaar (Maria Savisaar): volikogu idee heakskiitmiseks peaksid liikmed kindlasti eelnevalt 
teadvustama, kuidas see nende osalust mõjutab ning  kinnitama oma valmisolekut 4x aastas aktiivselt 
osaleda 
 
Kommentaar (Uku Lember): ENL on loonud piisavalt võimalusi oma arvamuse avaldamiseks ja 
seetõttu ei näe põhjust miks peaks ta sundima oma liikmeid 4x aastas kokku tulema ja otsuseid  vastu 
võtta. Seetõttu ei toeta Noorte Sotsiaaldemokraatide ettepanekut. 
 
Kommentaar (Kristjan Pomm): kuna 4 x aastas tundub liiga tihedana, võiks kompromissiks olla 
olukord, kus liikmed oleksid hääleõiguslikud  2x aastas (üldkoosolek + aruandluspäev) 
 
Kommentaar (Eduard Odinets): kui 2x aastas kohtumine on liikmetele vastuvõetav, siis on Noored 
Sotsiaaldemokraadid Kristjan Pommi ettepanekuga nõus. 
 
Juhatuse aseesimees Kristel Kadak paneb hääletusele ettepaneku, et üldkoosolek toimub 2x 
aastas. 



NB! Vahepeal lahkunud 2 organisatsiooni (Juvente, NNKÜ - NMKÜ), seega hetkel kohal 23 
organisatsiooni. 
 
Poolt: 20 
Vastu: 1 
Erapooletu: 2 
 
Üldkoosoleku poolthäältega ettepanek vastu võetud 
 
Redaktsioonitoimkonna liige Sven Lehemets teeb ettepaneku vaadata ükshaaval läbi põhikirja 
muudatusettepanekutega punktid. Põhikirja punktide läbivaatust korraldab Eduard Odinets. Keeleliste 
muudatusettepanekute üle otsustab redaktsioonitoimkond. 
 
Ettepanek 1. (Eduard Odinets): jätta põhikirjast välja ENLi inglisekeelne ametlik nimetus.  
Kommentaar (Uku Lember): inglisekeelne nimetus võiks olla siiski kuskil kirjas, ettepanek panna see 
kodukorda. 
 
Kristel Kadak teeb üldkoosolekule ettepaneku jätta põhikirja vaid ENLi eestikeelne nimetus ning 
panna  inglisekeelne nimetus kodukorda. 
 
Muudatusettepanek üldkoosoleku poolt vastu võetud. 
 
Ettepanek 2. (Eduard Odinets): muuta põhikirja punkti 3.7.3 – liikme võib ENList  välja arvata 
juhatuse otsusega, kui liikme esindajad  ei ole osalenud kolmel  järjestikulisel üldkoosolekul.  
Muudatusettepanek üldkoosoleku poolt vastu võetud. 
 
Ettepanek 3. (Eduard Odinets): muuta põhikirja punkti  5.3. -  üldkoosoleku kutsub kokku juhatus 
vähemalt kaks korda aastas... 
Muudatusettepanek üldkoosoleku poolt vastu võetud. 
 
Ettepanek 4. (Eduard Odinets): lisada  põhikirja punktina  5.4.6 -  Üldkoosoleku pädevusse kuulub  
prioriteetsete valdkondade kinnitamine  
Hääletus: 
Poolt: 18 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 5 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Ettepanek 5. (Kristjan Pomm): lisada arengukavasse prioriteetsed valdkonnad 
 
Kommentaar (Kristel Kadak): väga raske on 3 aasta valdkondi ette ära määrata. 
 
Kommentaar (Margus Poola): arengukava saab ju igal üldkoosolekul muuta ja prioriteetseid 
valdkondi koos sellega? 
 
Küsimus (Anu Põrk):  mitu korda aastas valitakse juhatus juhul kui üldkoosolek toimub 2x aastas? 
 
Vastus (Eduard Odinets): Juhatus valitakse ikka 1 x aastas, aga üldkoosolek 2x aastas võimaldab 
juhatuse liikmeid tagasi valida, ametist vabastada jne. 



Ettepanek 6. (Eduard Odinets): lisada põhikirja punkti 5.5. - üldkoosolekul on õigus osa oma 
pädevusest delegeerida juhatusele määrates volitused ja nende kestvuse kui pädevuse delegeerimine 
pole vastuolus seadusega. 
 
Hääletus: 
NB! Vahepeal lisandunud 1 organisatsioon (Noor-Isamaa) , kohal hetkel 24 liikmesorganisatsiooni 
Poolt: 20 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 4   
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud 
 
Ettepanek 7. (Eduard Odinets): Muuta põhikirja punkti  6.1. teise. lause sõnastust vastavalt: Juhatus 
juhib ja esindab ENLi ning viib ellu üldkoosoleku otsuseid. 
 
Kommentaar (Margus Poola): Juba seadusega on sätestatud, et juhatus viib ellu üldkoosoleku otsuseid. Ei 
ole vaja seda põhikirjaga üle korrata.  
 
Kristel Kadak paneb ettepaneku hääletusele. 
 
Hääletus: 
Poolt.: 7 
Erapooletuid: 9 
Vastu: 8 
Ettepanekut vastu ei võeta. 
 
Juhatuse aseesimees Kristel  Kadak teeb üldkoosolekule ettepaneku põhikirja redaktsiooni- ja 
sisuliste muudatusettepanekute sisseviimiseks ja uue põhikirja kinnitamiseks. 
Poolt: 23 
Vastu:0 
Erapooletu: 1 
 
Üldkoosolek kinnitab uue Põhikirja (Vt. LISA 3) 
 
8. Uue  kodukorra kinnitamine 
 
Ettepanek 1. (Kristel Kadak):  lisada kodukorda  ENLi inglise keelne nimetus – Estonian National 
Youth Council 
 
Hääletus: 
 
Poolt: 24 
Vastu:0 
Erapooletuid:0 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolt vastu võetud. 
 
Ettepanek 2. (Eduard Odinets):  viia kodukorda sisse vene keelne ENLi nimetus 
 
NB! Vahepeal lisandunud 2 organisatsiooni (BEST-Estonia), kokku hetkel kohal 26 organisatsiooni. 
 



Hääletus: 
Poolt: 19 
Vastu:1 
Erapooletuid:6 
 
Ettepanek üldkoosoleku  poolt vastu võetud. 
 
Ettepanek 3. (Eduard Odinets):  muuta punkti 3.3.2  -  Koja moodustamiseks esitavad 
organisatsioonid üldkoosolekule vastavasisulise avalduse, mille juhatus kinnitab. 
 
Hääletus: 
Poolt: 9 
Vastu: 9 
Erapooletuid:8 
 
Kuna hääled jagunevad võrdselt teeb Kristel Kadak ettepaneku selgitada kontseptsiooni ja panna 
ettepanek uuesti hääletusele. 
 
Uus hääletus: 
Poolt:17 
Vastu:4  
Erapooletuid: 5 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Ettepanek 4. (Eduard Odinets): muuta  punkti  3.3.5 - koda on kohustatud koostama  ja vastu võtma 
oma tööd reguleeriva tööeeskirja 
 
Hääletus: 
Poolt: 24 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 2 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Ettepanek 5. (Eduard Odinets): lisada punkt 3.3.6 – koda saab minna laiali kui  koja liikmete arv 
langeb alla 3 või vastava taotluse esitamisega juhatusele. 
 
Hääletus: 
Poolt: 23 
Vastu: 0 
Erapooletuid 3 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Ettepanek 6. (Eduard Odinets):  teha muudatus kodukorra punkti 3.4.5 - andmebaasi peab juhatus. 
 
Hääletus: 
Poolt:24 
Vastu:0 



Erapooletuid: 2 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Ettepanek 7. (Eduard Odinets):  teha muudatus kodukorra punkti 3.4.6 -  Liikmete värbamise eest 
vastutab juhatus. 
 
Hääletus: 
Poolt 24 
Vastu: 0 
Erapooletuid: 2 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Ettepanek 8. (Eduard Odinets):  teha muudatus kodukorra punkti 3.5. – ENLi töö tõhustamiseks on  
juhatusel ja üldkoosolekul õigus moodustada muid organeid mida pole sätestatud põhikirjas ega 
kodukorras. 
 
Hääletus: 
Poolt: 24 
Vastu:0 
Erapooletuid: 2 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Ettepanek 9. (Eduard Odinets):  teha muudatus kodukorra punkti 4.3.5.  - tegevuskava koos järgmise 
kalendriaasta eelarvega kinnitab üldkoosolek 
 
Hääletus: 
Poolt: 24 
Vastu:0 
Erapooletuid: 2 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Ettepanek 10. (Kristjan Pomm): jätta kodukorrast välja punkt 4.1.2. – ENLi esindamine toimub: 
 a) välislähetuses b) siselähetuses 
 
Hääletamine:  
Poolt: 24 
Vastu: 2 
Erapooletuid: 2 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Juhatuse aseesimees Kristel Kadak teeb üldkoosolekule ettepanek uus kodukord koos muudatustega 
kinnitada. 
 
Üldkoosolek kinnitab kodukorra ühehäälselt. (Vt LISA 4) 
 



9.  Revisjonikomisjoni akti kinnitamine 
  
Revisjonikomisjoni liige Teele Raiend annab ülevaate revisjonikomisjoni tööst ja ettepanekutest 
majandusaastaaruandesse. (Vt LISA 5 – Revisjonikomisjoni akt) 
 
Üldkoosolek kinnitab revisjonikomisjoni akti. 
 
NB! Vahepeal lahkunud 1 organisatsioon  (RP Juventus), hetkel kohal 25 organisatsiooni 
 
10. Majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku  kinnitada majandusaasta aruanne 17. oktoober 2002 – 31. 
detsember 2003 (esitatud 1,5 aasta pikkusega). 
 
Kommentaar (Margus Poola): majandusaasta pikkus peab olema konkreetselt aruandes sätestatud 
 
Kommentaar (Tiit Terik): Aruande viimasel lehel tuleks juhatuse liikmete allkirjad asendada nende 
omadega, kes on hetkesesiuga B-kaardil (E. Kiipli, G. Lesk).  Hetkel ei saa üldkoosolek käesolevat 
aruannet kinnitada, kuna sealt puuduvad B-kaardil oleva juhatuse allkirjad 
 
Üldkoosoleku ettepanek: juhatus peab tegema järgmised täiendused ja parandused: 
- õiged allkirjad 
- kommentaaride eemaldamine 
- majandusaasta kuupäevade täpsustamine 
 
Juhatus on tehtud ettepanekutega nõus ja viib parandused sisse. 
 
Kristel Kadak teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne. 
 
Hääletus: 
Poolt: 17 
Vastu: 3 
Erapooletuid: 5 
 
Üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande. 
 
PAUS 
 
 
11. Finantsülevaade jaanuar – mai 2004 
 
ENLi finantsjuht Liina Tettermann  annab ülevaate ENLi tulude-kulude liikumisest perioodil jaanuar – 
aprill 2004. 
 
12. Muud otsused  
 
12.1. European Youth Forumi liikmeks astumine 
Maria Savisaar selgitab liikmestaatuse saamise protsessi. 
 
Maria Savisaar teeb üldkoosolekule ettepaneku kiita heaks otsus astuda EYFi liikmeks 



 
Hääletus: 
NB! Vahepeal lisandunud 2 organisatsiooni (Juventus, TÜRS), hetkel kokku 27 liikmesorganisatsiooni 
 
Poolt: 25 
Vastu:0 
Erapooletuid: 2 
 
Otsus üldkoosoleku poolthäältega heaks kiidetud 
 
12.2. Ettepanek juhatuse 03/04 tööaja pikendamiseks kuni 30. juuni 2004 
 
Hääletus: 
Poolt: 27 
Vastu:0 
Erapooletuid:0  
 
Ettepanek üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud 
 
13. Juhatuse valimiskorra kinnitamine 
 
Liina Tettermann tutvustab juhatuse poolt välja töötatud valimiskorra projekti.   
 
Ettepanek (Kristjan Pomm): aja kokkuhoiu huvides on otstarbekas viia juhatuse esimehe, juhatuse 
liikmete ja revisjonikomisjoni  valimised läbi koos. 
 
Ettepanek üldkoosoleku poolt vastu võetud. 
 
Kristel Kadak tutvustab juhatuse valimistele laekunud kandidaate. 
 
Maria Savisaar teeb ettepaneku korraldada suvekoolis erakorraline üldkoosolek majandus -  ja 
noortepoliitika valdkonna täitmiseks. (kuna ta ise saab seoses õpingutega juhatuses olla vaid 1. 
septembrini) 
 
Kristel Kadak teeb üldkoosolekule ettepaneku  kinnitada juhatuse prioriteetseteks 
valdkondadeks perioodil 2004/2005 avalikud suhted,  välissuhted, majandus  ja  noortepoliitika. 
 
Hääletus: 
Poolt: 20 
Vastu: 5 
Erapooletuid: 2 
 
Üldkoosoleku poolthäältega uued juhatuse valdkonnad kinnitatud. 
 
Kristel Kadak teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada juhatuse valimiskord 
 
Hääletus: 
Poolt: 25 
Vastu:0 
Erapooletuid: 2 



 
Juhatuse valimiskord  (Vt. LISA 6) üldkoosoleku poolthäältega vastu võetud. 
 
Maria Savisaar teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada juhatusse kandideerijate nimekiri: 
 
Kristel Kadak - esimees 
Maarja Põld - avalike suhete valdkond 
Rainer Vakra  -  välissuhete valdkond 
Maria Savisaar – noortepoliitika valdkond 
 
 
Hääletus: 
Poolt: 23 
Vastu:0 
Erapooletuid: 4 
 
Üldkoosolek kinnitab kandideerijate nimekirja. 
 
14. Kandidaatide tutvustused 
 
Juhatuse esimehe ja juhatuse kandidaadid tutvustavad ennast, esitades oma visiooni oma tööst 
juhatuses ning vastavad tekkinud küsimustele. 
 
• Kristel Kadak (MTÜ AIESEC Eesti) -  juhatuse esimees (Vt LISA 7 – juhatuse otsus ja kandidaadi 

CV ja motivatsioonikiri) 
 
• Maarja Põld (AEGEE Tartu) -  avalike suhete juht (Vt LISA 8 - juhatuse otsus ja kandidaadi CV ja 

motivatsioonikiri) 
 
• Rainer Vakra (SOREX) -  välissuhete juht (Vt LISA 9 - juhatuse otsus ja kandidaadi CV ja 

motivatsioonikiri) 
 
• Maria Savisaar (Keskerakonna noortekogu) - noortepoliitika juht (Vt LISA 10 - juhatuse otsus ja 

kandidaadi CV ja motivatsioonikiri) 
 
 
Revisjonikomisjoni liikmekandidaadid tutvustavad ennast, esitavad visiooni oma tööst ning 
vastavad tekkinud küsimustele. 
 
• Uku Lember (MTÜ AIESEC Eesti)  (Vt LISA 11 –kandidaadi CV ja motivatsioonikiri) 
• Sven Lehemets (MTÜ AIESEC Eesti)  (Vt LISA 12 –kandidaadi CV ja motivatsioonikiri) 
• Meelis Tasur (Prussakovi nimeline Rattaühing) (Vt LISA 13 –kandidaadi CV ja motivatsioonikiri) 
 
14. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine 
 
Anu Põrk jagab mandaatidele hääletussedelid (kõigile 3 sedelit). 
 
NB! Vahepeal juurde tulnud 1 liikmesorganisatsioon, hetkel kokku 28 organisatsiooni. 
 



Hääletusprotseduur: Üldkoosolek täidab valimissedelid hääletades juhatuse esimehe, juhatuse liikmete 
ja revisjonikomisjoni kandidaatide  poolt või vastu ja asetab sedelid vastavatesse valimiskastidesse. 
 
Valimiskomisjon siirdub hääletustulemusi selgitama. 
 
PAUS 
 
15.  Valimistulemuste väljakuulutamine 
 
• Valimiskomisjoni liige Karolin Vähi annab teada juhatuse esimehe valimistulemused:  
 
Laekus 27 sedelit.  
 
Kristel Kadak    Poolthääli: 27  Vastuhääli: 0  
 
(Vt. LISA 14 – häältelugemiskomisjoni protokoll) 
 
Otsus hääletamistulemuste põhjal: kinnitada Kristel Kadak ENL juhatuse esimehe 2004/2005 
kohale.  
 
 
• Juhatuse liikmete valimistulemused:  
 
Laekus 28 sedelit.  
 
Maria Savisaar    Poolthääli: 27 Vastuhääli: 1 
 
Maarja Põld         Poolthääli: 26 Vastuhääli: 2 
 
Rainer Vakra       Poolthääli: 22 Vastuhääli: 6 
 
Otsus hääletamistulemuste põhjal: Kinnitada ENLi juhatuse 2004/2005 liikmeteks Maria 
Savisaar, Maarja Põld ja Rainer Vakra. 
 
(Vt. LISA 15 – häältelugemiskomisjoni protokoll) 
 
• Revisjonikomisjoni liikmete valimistulemused:  
 
Laekus 26 sedelit.  
 
Uku Lember       Poolthääli: 20 Vastuhääli: 6 
 
Sven Lehemets   Poolthääli: 25 Vastuhääli: 1 
 
Meelis Tasur       Poolthääli: 22 Vastuhääli: 3   
 
(Vt. LISA 16 – häältelugemiskomisjoni protokoll) 
 
Otsus hääletamistulemuste põhjal: Kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks Uku Lember, Sven 
Lehemets ja Meelis Tasur. 



 
 
16. Lõpetamine 
 
Maria Savisaar tänab kõiki üldkoosolekul osalenuid ning kuulutab üldkoosoleku lõppenuks. 
Üldkoosolekule järgneb ENLi 2. sünnipäeva tähistamine. 
 
 
 
 
 
Üldkoosoleku juhataja 
Maria Savisaar 
 
 
 
 
Presiidiumi liikmed 
Maria Savisaar  Kristel Kadak  Liina Tettermann  Karolin Vähi 
 
 
 
 
Üldkoosololeku protokollija 
Karolin Vähi 


