ENLi juhatuse 20. koosolek
Protokoll
Aeg: 19.08.2010, 17:45-20:00
Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Kairi Püss, Ulrika Hur t
Valitud juhatuse liikmed: Sandra Kamilova
Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Martti Martinson
Juhatas: Ott Heidmets
Protokollis: Kairi Püss
Päevakava:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku pr otokolli kinnitamine
3. Noortepoliitika ülevaade
4. VV brändi ja logo
5. Suvekool 2010 tagasiside
6. Välissuhted: YFJ valimised, liikmed Alliga kohtuma
7. Üleminekuga edasi + kuupäevad
8. Muud teemad

***********
1.

Päevakorra kinnitamine

Juhatuse esimees ja koosoleku j uhataja Ott luges ette päevakorra.
OTSUS: ENLi j uhatus kinnitas koosoleku päevakorra.
2.

Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

OTSUS: ENLi j uhatus kinnitas eelmise koosoleku protokolli.
3.

Noortepoliitika ülevaade

Noor tepoliitika spetsialist Martti andis ülevaate järgmistest teemadest:












ENL osales noorsootöö teenuse osutamise riigihanke pakkumise tegemisel, kuhu kokku esitas oma
pakkumise 4 asutust, sh EANK, Lastekaitse Liit. Hankepakkumise koosolek toimus 19.08 ning seal
otsustati jätkata läbirääkimisi vaid ühe pakkujaga, kelleks on ENL. Etteantud tähtajaks tuleb lisada
pakkumisele täpsustused, esitada meediaplaan.
ENLi, EÜLi ja EÕELi koostöömemorandumis on kirjas, et kolm korda aastas teeb E3 ühise
pöördumise. 1. septembri tähtajaks peab ilmuma järgmine.
KODAR – 2011-2014 kaasamise osa ar utelul osalesid noor tepoliitika spetsialist Martti ja tegevjuht
Anni. Agu Laiusel üks osa juhtida, kuhu tahab kutsuda kokku töörühma, arutelu/ ümarlaua. 27.
augustil kl 11-13 toimub Agu Laiuse poolt kokkutsutud töörühm, Martti osaleb, aga keegi võiks seal
veel ENLi esindada.
Struktureeritud dialoogi auhindade loosimine toimub random numbers online süsteemi abiga 25.
augustil kl 11 ENLi kontoris.
Osaluskogude policy paper – panna kirja nägemus ja ENLi seiskohad noor tekogude tuleviku osas.
Hetkel on nägemus olemas vaid üksikisikute tasandil.
Noor tepoliitika spetsialist Martti paneb kirja Noorsootöö strateegia meetmetega sobivad tegevused.
Toimus kohtumine ENLi liikmesorganisatsiooniga Noored Sotsiaaldemokraadid. Noorsotsid on
koostamas eraldi platvormi, kus on vote@16 sees.
Poliitiliste ENLi liikmesor ganisatsioonide koja järgmise kohtumise kuupäev on 14.09.
ESCU huvitud koostöö tegemisest karjäärinõustamise, -teenustega.
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4.

Varivalimiste bränd ja logo.

Projekti nimeks on Noor te varivalimised 2011, aga kuidas on lihtsam kommunikeerida, ja millist
varianti kasutame – „varivalimised“, „noorte varivalimised“, „varimised“, „varivalimised noortele“.
Arutelu ka teemal patenteerida Varivalimised nimi. Maia ja Mailis uurivad patenteerimise kohta
lähemalt.

5.

Suvekool 2010 tagasiside

Koosolekul viibinud juhatuse liikmed andsid tagasisidet toimunud suvekoolile ning tegevjuht Anni tegi
ülevaate Suvekoolis osalenud liikmesorganisatsioonide tagasisidelehtedest.

6.




7.

Välissuhted: YFJ valimised, liikmed Alliga kohtuma
ENLi endise juhatuse liikme ning aseesimehe Euroopa Noor tefoor umi (YFJ) juhatusse
kandideerimine. Selle teemaline kohtumine 30.08 kl 15 kohtumine ENLis.
Alcohol Policy Youth Network viib 15-17. Okt 2010 läbi Annual coordination meeting Lissabonis, kus
arutatakse tegevuskava, mõtteid tuleviku jaoks jne. OTSUS: ENLi läheb Lissabonis toimuvale
kohtumisele esindama ENLi välissuhete j uht Pille-Riin Raudsepp.
Sügisel 2010 on plaanis ENLi liikmesorganisatsioonide külaskäik Soome noor teühenduste
katusorganisatsioonile Allianssi ning vaja on teha ettepanek lõplike külaskäigu jooksul toimuvate
arutelupunktide ning programmi osas. Juhatus arutas võimalikke teemapunkte.
Üleminekuga edasi + kuupäevad

ENLi juhatuse ülemineku järgmine etapp toimub 5. septembril. Alates kl 11:30 on kogunemine ja
hommikukohv. Toimumiskoht selgumisel. Ilusa ilma korral võiks toimuda Anni juures.
8.




Muud teemad
Anni, Kristo ja Jaan puhkavad 4.-11. oktoober
Liikmespetsialisti üle arutelu 31.08 kl 17:00
25. augustil on Tartus toimumas Noored Liidrid ümarlaudade lõpuüritus.
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