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1. Päevakorra kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevakorra.

2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
OTSUS: ENLi juhatus kinnitab protokolli järgmisel koosolekul.

3. Kodukorra muudatused
Marina ja Martti andsid ülevaate võimalikest muudatustest kodukorras seoses liikmestaatusega
juhatusse kandideerimisel. Tekkis küsimus, kas anda õigus olla juhatuseliikme kandidaat ka
kandidaatliikmete esindajatele, kelle organisatsioonil ei ole hääleõigust. Piirang kandideerimisel ei
tulene seadustest, vaid ENL-i kodukorrast. Arutluse all oli ka küsimus, kas on oluline, et on pädevad
juhatuse liikme kandidaadid või peavad nad olema liikmestaatusega? Vaatlejaliikmed ei saa
seadusandlusega kunagi täisliikmeks, aga juba praegu on nende seas tugevaid organisatsioone ja
neile võiks anda võimaluse juhatuse liikmeks kandideerida. Liikmestaatuse muutmine võib
vaatlejaliikme staatuse anda ainult noortekogudele koos võimalusega kandideerida juhatusse.
Arutluse all oli ka küsimus, kas noortekogudele tekitada eraldi juhatuse liikme koht või anda
noortekogudele võimalus mõjutada ENL-i ükskõik millises valdkonnas? Põhikirjas saab lisada, et
vaatlejaliikmel on õigus esitada kandidaat ükskõik, millise valdkonna juhi positsioonile. Kaks eraldi
mõtet, mis ei välista üksteist. Ettepanek on üldkoosolekule esitada konkreetne idee.
2. ettepanekut hetkel – kandidaatliikme staatus – perspektiiviga liikmeks saamise suunas, saavad
osaleda töögruppides, suvekoolis jne ja vaatlejaliikme staatus – osaluskogudele. Kevadel teha
nendega ümarlaud ja rääkida, kuidas edasi tegutseda, kas anda juhatusse kandideerimisvõimalus jm.
Kandidaatliikme staatuse kestvuse küsimus - 6 kuud, levinud on ka 1 aasta, 2 aastat. Kas panna üldse
piirangud? Uuel aastal vaadata eraldi kandideerimise punkti. Ulrika teeb ettepaneku anda
noortekogudele vaatlejastaatus ja panna paika ka kandidaatliikmestaatus. Juhatuse liikme teema jätta
esialgu välja. Vaadata, kuidas läheb ja 1,5 a pärast arutada uuesti juhatuse teemat.
OTSUS: Teha ettepanek kandidaatliikme staatuse pikkuseks kinnitada kuni 2 aastat, koos erandkorras
pikendamisega.
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4. Põhikirja muudatused
ENL-i täisliikmeks ei kvalifitseeru juba mitmed praegused liikmed. Kes juba on liikmed, neid küsimus ei
puuduta, vaid uusi liikmeks tahtjaid. Ettepanek on panna põhikirja kuupäevaliselt kirja, et selle ajani
need liikmed ja sellest kuupäevast nendele ja nendele kriteeriumitele vastavad. Osaluskogu, mis on
juba MTÜ staatuses võib saada kandidaatliikmeks.

5. Liikmepakett
OTSUS: Koosoleku punkt tuleb arutusele järgmisel juhatuse koosolekul.

6. Eelarve täituvusaruanne
Ulrika andis ülevaate eelarve täituvusest.

7. Üleriigiliste koda
Koosolek toimub teisipäeval, kell 1300 ENLi kontoris. Meie poolt osalevad Marina ja Anni.

8. Muud teemad
# säästev noorteühendus
Kairi uurib Aunelt, millised kuupäevad sobivad ENL-i meeskonnale mõeldud säästva noorteühenduse
teemalise koolituse läbiviimiseks.
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