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1. Nädala kohtumised
Eelmise nädala esmaspäeval (03.02) toimus valimisea langetamise strateegia koosolek, kus osalesid
Triin, Harri ja Karl. Teisipäeval (04.02) kohtus juhatus, Harri ja Karl, et arutati Euroopa Parlamendi
teesi/seisukoha loomist. Samal päeval kohtusid Reet, Kaidi ja Marju ESN-ga. Juhatus kohtus ka ENLi
juristi Robert Sarvega. Päeva viimane kohtumine toimus vabatahtlike teemal, kus osalesid Liisa, Triin,
Kaidi ja Harri. Kolmapäeval (05.02) kohtusid juhatus Talvekooli teemadel ning Triin ja Harri noorsootöö
seaduse muutmise teemal. Neljapäeval (06.02) kohtus juhatus E3-ga, kus muuhulgas esitati ka Euroopa
Parlamendi seisukoht ühisesse avaldusse. Hiljem osales Reet EKNO kohtumisel EÜL-s. Toimus ka Triinu
ja Harri kiirkoosolek valimisea langetamise teemal. 7-8.veebruar toimus Talvekool.
Selle nädala esmaspäeval (10.02) toimus struktuurse dialoogi (SD) koosolek, kus osales Reet.
Teisipäeval (11.02) toimub noorsootöö seaduse teemaline koosolek. Toimub ka Reeda, Kaidi, Harri ja
osaluskogude koordinaatorite koosolek. Kolmapäeval (12.02) osaleb Liisa Siseministeeriumi
uimastusennetuse valitsuskomisjonis. Triin ja Marju kohtuvad ka Euroopa Parlamendi infobürooga.
Neljapäeval (13.02) toimub valimisea langetamise koosolek, kus osalevad Triin ja Harri. Toimub
kohtumine ka ENLi uuringute teemal, kus osalevad Liisa, Kaidi ja Kärt. Reedel (14.02) toimub LYV
ajurünnak, kus osalevad Triin, Marju, Karl ja Harri.
Otsus: Eelmise nädala kohtumised on toimunud ja selle nädala kohtumised on kinnitatud. Järgmine
kohtumine E3-ga toimub 21.02, kus osalevad Reet, Marju ja Karl.
2. Finantsvaldkonna koolitus
Juhatus arutas koolitusvajadusi. Arutelu käigus selgus, et ENL raamatupidaja Mailika Suurpere koolitab
juhatust raamatupidamise ja eelarve teemal.
Otsus: Finantsvaldkonna koolituse viib läbi ENL raamatupidaja Mailika. Koolituse päev on täpsustamisel.

3. Kuuaruanded
Juhatus arutas kuuaruannete teemat, mille tulemusena määrati meeskonna ja juhatuse jaanuarikuu
aruannete tähtajaks 14.02.2014.
Otsus: Jaanuarikuu aruannete tähtaeg on kinnitatud.
4. Struktuurfondide koolitus
Reedel (07.02) toimus Rahandusministeeriumis struktuurfondide koolitus, kus osales Harri. Arutelu
käigus selgus, et Harri teeb juhatusele suulise ülevaate koolitusel räägitust ja saadab detailsema
ülevaate Triinule, kes on antud valdkonna vastutaja.
Otsus: Harri saadab üldised koolituse materjalid ja memo kogu meeskonnale ning teeb juhatusele
suulise ülevaate. Detailsema ülevaate esitab vastutavale juhatuse liikmele.
5. Tantsu- ja laulupidu alkoholivabaks
ENL kirjutas jaanuaris 2014 alla pöördumisele „Tantsu- ja laulupidu alkoholivabaks“. Hetkel valmistab
Harri ette ka samateemaliseks ümarlauaks. ENLi seisukoht teema osas baseerub noortepoliitika
platvormile, mille on kinnitanud ENLi liikmed 2010.aastal. ENLi seisukoht põhineb noortepoliitika
platvormi VII peatük „Noorte tervis“ alusel, kus määratletakse:
- senisest enam tuleb tähelepanu pöörata narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, alkoholi
ja tubakatoodete tarbimise vastasele selgitus- ja teavitustööle ning piirata nende
kättesaadavust;
- ENL kutsub üles noorte iidoleid ja liidreid olema oma tervisekäitumisega noortele eeskujuks;
- tuleb tähelepanu pöörata tervisliku toitumise ning tervislike eluviisidega üldiselt seonduvate
hoiakute propageerimisele ning teavitus- ja selgitustööle.
Otsus: Harri tegeleb „Tantsu-ja laualupidu alkoholivabaks“ ümaralaua teemaga, tuginedes oma
tegevustes ENL noortepoliitika platvormi seisukohtadele.
6. Euroopa Noortefoorumi töögrupid
Juhatus uurib Euroopa Noortefoorumi noorsootöö töögruppi hetkeolukorda, sh ka seda, kas Gerd Tarand
soovib jätkata?
Otsus: Reet uurib töögruppides toimunuid arenguid, et kaardistada hetkeolukord.
7. Kohtumised ENLi liikmetega
Kevadel toimuvad ENLi juhatuse liikmekohtumised, sh ka kohtumised üleriigiliste ühingutega. Juhatus
uurib ja määratleb täpsemad ajad kohtumiste korraldamiseks.
Otsus: Reet uurib sobivamat aega kohtumise läbi viimiseks.
8. ENLi nõukogu ja revisjonikomisjoniga kohtumine
7.-8. veebruaril toimunud Talvekoolis valiti 3 uut liiget ENL nõukokku – Vladimir Svet, Triino Lest ja Jana
Schmidt. Juhatus soovib korraldada kohtumise nii uue ENL nõukoguga kui revisjonikomisjoniga.
Otsus: Juhatus uurib aegu, millal oleks võimalik kohtumised korraldada.
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