Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse 17. koosolek
Protokoll
Aeg: 05. mail 2010, 18:00 – 20:30
Koht: ENLi kontor, Estonia pst 5a, Tallinn
Osalejad:
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Kairi Püss, Liina Männiste, Pille-Riin Raudsepp (Skype)
Meeskonnaliikmed: Martti Martinson, Anni Kuller, Meelika Jürisaar, Kristo Notton
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Ott Heidmets
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Üldkoosoleku ettevalmistus
4. Noortepoliitika valdkonna ülevaade
5. Välissuhted
6. Kerlini ülesannete jaotusest
7. Noortekogud
8. Aken
9. Kõige Noorem ja Aasta Tegija valimisest
10. ENL sünnipäev
***************
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
Otsus: ENLi juhatus kinnitas koosoleku päevakorra.
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
3. Üldkoosoleku ettevalmistus
# Tegevuskava aruandest
Vaadati üle juhatuse ja meeskonna üheskoos koostatud tegevuskava aruanne. Ott teeb
grammatika kontrolli.
OTSUS: Tegevuskava aruanne kinnitada peale grammatikakontrolli tegemist.
# Eelarvest
Juhatus vaatab üle eelarve ja lepib kokku ÜK esitatava vormi ja versiooni. ÜK tutvustatakse ka
sõlmitud rahastuslepinguid.
OTSUS: ENLi juhatus otsustab kinnitada eelarve olemasolevas versioonis. Lisaks esitatakse ÜK-le
ülevaade ka rahastuslepingutest.
# ÜK tehniline ja töökorralduslik pool
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Redaktsioonikomisjoni soovitatakse MarttiT, ning juhatuse liiget Liinat. Koosoleku protokollija ja
häältelugemiskomisjon liikmed leitakse üldkoosolekule registreerunute hulgast. ÜK juhatajaks Ott,
abiks Pille- Riin, ees istub kogu juhatus koos tegevjuhi ning protokollijaga.
Tegevuskavaaruanne – Ott teeb slaidid vastavalt materjalile.
Noortepoliitika platvormi täienduste kinnitamine – Liina vormistab veel. ÜK-le antakse tervik
dokumendina. Muudatused on vormistuslikud.
Tervitused: Martti räägib T. Kalmusega, kas Minister tahaks teha videotervituse meie
üldkoosolekule. Teine tervitaja võiks olla E. Schlümmer (ENTK).
20.mai 2010 - ENL kontoris toimub ÜK materjalide kokkupanemine.
14. mai 2010 – peavad ÜK materjalid minema kodulehele üles.
# Liikmest EKNO
Martti uurib, millised võimalused on Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni osalemiseks ENLi
üldkoosolekul.
4. Noortepoliitika valdkonna ülevaade
# Noorsootöö seadusest
Martti annab ülevaate Noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE) menetlusest riigikogus. 03.05 toimus
KK istung. 11.05 tuleb uus istung. Hetkeseis on ENL-i jaoks positiivne. Oleme küll mõnedest
ettepanekutest pidanud loobuma, kuid samas oleme leidnud kompromisse HTMga ja loodetavasti
lähevad need ettepanekud ka eelnõusse.
#Varivalimistest
Martti tutvustab varivalimiste projekti seisu. Projektijuht on eesmärk saada tööle alates 01. Juunil
– rahastus selleks loodetavasti Avatud Eesti Fondist. Martti saadab töökuulutuse välja 07.05.
Kandideerimise lõpptähtaeg 23.05.
Mai kuu jooksul tuleb taotlused ära saata nii ENEBisse kui HMNi.
KÜSK – Anni lepib kohtumise kokku.
Euroopa Noortefond – Anni vaatab üle taotlusvormi.
Tartu Noortevolikogu – Anni lepib kokkusaamise kokku.
#ENEB programminõukogust
ENEB programminõukogusse ENL-i esindajaks valitud Liise Valma AIESEC Eestist, Martti
koordineerib suhtlust.
OTSUS: ENLi juhatus otsustab kinnitada ENEB programminõukogusse ENL-i esindajaks Liise
Valma.
#HTM kohtumisest
Anni annab ülevaate toimunud kohtumisest minister Lukasega. Läks positiivselt, minister avaldas
toetust Varivalimiste projektile. Meievahelist koostööd hindab Minister heaks.
#Noortepoliitika arutelust
Martti annab ülevaate Noortepoliitika arutelu seisust riigikogus. Hetkel perspektiiv ikka sügisel.
# ENL Platvormist Riigikogu valimisteks
Vaadatakse läbi töögrupi koostatud draft. Ettepanekud mõningaid punkte ümber järjestada ja
seejärel tutvustada ÜK.
#Noorte osaluskohvikust
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Martti tutvustab 24.05 toimuvat osaluskohvikut Viru hotellis, kutse välja 06.05.2010. Kõigil
meeskonna liikmetel kohustuslik osaleda.
#Noorsootöö andmebaasist
Martti räägib noorsootöö andmebaasi tegemisest. Seni tegi Kerlin, protsess kestab maist
oktoobrini. Esimese korraga saame tagasi 50% küsitlusi. Otsime vabatahtlikku, kes võiks sellega
tegeleda.
#Belgia eesistujamaa konverentsist
Anni räägib Belgia eesistujamaa konverentsidest, mis toimuvad juuli alguses, kuhu HTMi
noorteosakond on ENLile pakkunud ka osaleda. Siiski ei saa katta ENLi esindaja transpordikulusid.
Otsus: ENL juhatus otsustab mitte nimetada esindajat delegatsiooni, rahaliste vahendite
piiratuse tõttu.
5. Välissuhted
# NBCM-st
Anni annab ülevaate NBCM’l toimunust. Kohal olid Leedu, Läti, Soome, Rootis, Norra, Taani,
Islandi ja Eesti Noorteühenduste Liitude esimehed ja tegevjuhid. Käsitleti Euroopa Noortefoorumi
teemasid, kõige olulisem nendest on YFJ juhatuse valimised – ENLi poolne kanditaat on Jaan Urb.
Kandidaadi panevad YFJ juhatusse välja ka: DUF ja LSU kindlasti. Allianssi mõtleb. Leedu ja Läti
noorteühenduste Liidud ei pane oma kandidaati välja. Meie bloki eesmärk saada YFJ 3 juhatuse
liiget. Järgmine NBCM Islandil 2011 – korraldajad annavad kuupäevad teada hiljem!
# Alliannssi – ENL kohtumisest
Anni räägib Alliannssiga kohtumisest, mis peaks aset leidma juunis 2010. Anni räägib läbi ENTKga
osalejate arvu osas.
6. Kerlini ülesannete jaotus
Mais lahkunud assistendi Kerlini ülesanded jaotuvad järgmiste isikute vahel:
1) Kodulehe kalender jääb Meelika peale.
2) Välispakkumiste tõlkimiseks püüame leida vabatahtliku.
3) Aune peale jääb säästva noorteühenduse töögrupi vedamine.
4) Väiksemad üritused/projektid – jagame jooksvalt inimeste peale ära!
5) Koosolekute protokollijad lepime kokku vahetult enne koosolekut.
6) Liikmekohtumiste kokkuleppimise peaksid jääma liikmevaldkonna juhi peale.
7) Raamatupidamine jääb Anni peale.
Kui ilmneb uusi ülesandeid, siis jagame jooksvalt ära!
7. Noortekogudest
Kristo annab ülevaate hetkeolukorrast noortekogude projekti raames:
- Üldkoosolekuks saab umbes poolte osaluskogude liitumisavaldused kätte. Suve jooksul
ülejäänud. Martti ja Anni aitavad detailid kokku panna.
- Mentoritega on kõik hästi, jätkatakse sama süsteemiga, ENTKga on läbiräägitud juba kõik
KOVid, kellele toetus eraldatakse. Liina aitab ENLi ja KOVi vahelist lepingut teha.
- Rahvusvaheline üritus: lennukipiletid saavad ka kohe ostetud, tehnilised asjad on paigas.
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8. Aken
Anni teatab, et Siiri siiski jätkab ENLis töötamist. Uus Aken on peaaegu koos. Räägitakse
Sotsiaalministeeriumiga võimalikust koostööst.
9. Kõige Noorem ja Aasta Tegija valimisest
Meelika pani info kodulehele üles, ja kuni 21. Maini saab oma hinnanguid anda. Pärast seda
võtame meeskonna listis teema kokku.
10. ENLi sünnipäev
Ulrika ja Kairi on vastutavad ENLi sünnipäeva korraldamise eest.

Ott Heidmets
Koosoleku juhataja

Ott Heidmets
protokollija
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