EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 2014-8
Toimumisaeg: 03.03.2014
Toimumiskoht: Noorteühenduste Liidu kontor (Estonia pst 5a, Tallinn)
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Osalejad: Reet Sillavee, Triin Bõstrov, Liisa Lillemets
Külalised: Kaidi Nurmik
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Olnud ja tulevad kohtumised
Eesti ANK EMP Norra riskilaste projekt
Liikme kohtumised
Moldova projekt
Puhkused 2014
2014. a eelarve
EMSLi Kutse Paidesse vabatahtlike teemal arutlema
Arvamusfestival
EYE ja Yo!Festival 2014 alased tegevused
Nõukogu ja revisjonikomisjoni kohtumine
TedX lasnamäe

1. Olnud ja tulevad kohtumised
Üleeelmisel nädalal kohtusid Reet ja Liisa ENTKga, Liisa käis kohtumas UNESCO noortega,
toimus juhatuse finantskoolitus. See nädal toimuvad kohtumised E3ga, Triin ja Harri kohtuvad
Anu Tootsiga, kohtumised seoses noortevaldkonna arengukavaga, kohtumised seoses
noorsootöö seadusega
2. Eesti ANK EMP Norra riskilaste projekt
Saime kutse Eesti ANKilt osalemaks EMP Norra riskilaste projekti ekspertkogus. Kohtumine
toimub 31. märts.
Otsus: Esimesel kohtumisel esindab ENLi Reet, kaasame kellegi ka meie liikmetest.
3. Liikmetekohtumised
Märtsis-aprillis toimuvad liikmekohtumised. Teame, et skaudid ja Eesti 4H soovivad kohtuda
aprillis.
Otsus: Loome kalendri, kuhu liikmed saavad märkida, millal neile kohtuda sobib, Reet
tegeleb sellega käesoleval nädalal
4. Moldova projekt

Teeme koostööd Moldovaga. Hetkel on käsil
välisministeeriumile, sellega tegelevad Reet ja Kaidi.
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5. Puhkused 2014
Hetkel suurem osa puhkuseid klapid st inimesed, kes üksteist asendavad, ei puhka koos. Üle
peab veel vaatama osaluskogude koordinaatorite puhkused. Kui puhkused ülevaadatud võib
puhkusegraafiku kinnitada.
6. 2014. a eelarve
Kaidi tegi ülevaate sellest, milline on hetkel eelarve seis, millised on projektid, millised
lisarahastuse võimalused. Eelarve täituvuse kokkuvõtet tehakse kaks korda aastas.
7. EMSLi kutse Paidesse vabatahtlike teemal arutlema
EMSL kutsus ENLi 20. märtsil Paidesse vabatahtlike teemadel arutlema.
Otsus: ENLi lähevad esindama Reet ja Kaidi.
8. Arvamusfestival
Triin tegeleb sellega, et arvamusfestivalil oleks ühe pealava teemaks valimisea langetamine.
Noortelava teemadeks küsisime sisendit liikmetelt, meeskonnalt ja nõukogult, vastuseid on
tulnud kolm. Vastamise tähtaeg meeskonnale ja nõukogule oli 3. märts ning liikmetele 10.
märts. Vaja on mõelda teemade ja vormi peale. Liikmetele peab meeldetuletuse saatma või
neile helistama.
Otsus: Triin helistab liikmetele ning palub neilt sisendit nootelava teemadeks. Kohtume
meeskonnaga, viime teemad kooskõlla tegevuskavaga ning mõtleme mis vormis kõik toimuda
võiks.
9. EYE ja Yo!Festival 2014 alased tegevused
Triin on leidnud kompenseeritava summa eest majutus- ja toitlustusvõimalused. Transpordi
kompensatsiooni eest lennupileteid ei saa, igal inimesel jääb 30-40€ puudu. Hetkel on
lennupiletid kinni pandud, kuid mitte välja ostetud.
Otsus: Uurime, kas saame puuduoleva summa katta, kui ei, on viimane variant osalejatelt
osalustasu küsida.
10. Nõukogu ja revisjonikomisjoni kohtumine
Teisipäeval, 4. märtsil, toimub juhatuse kohtumine nõukogu ja revisjonikomisjoniga. Koos
vaatama üle 2014. aasta tegevuskava, kaardistame vastastikused ootused, paneme paika
töökorralduse ning nõukogu liikmed allkirjastavad nõukogu liikmete lepingud.
11. TedX Lasnamäe
TedX Lasnamäe toimub 5. aprillil. Meile, kui suurtoetajatele on, 3 tasuta pääset.
Otsus: Uurida, kas meid tänatakse vms, kui jah, siis üks mineja peaks olema büroo poole
pealt, teist kahte kohta pakkuda facebookis, välja tuleb mõelda mingid põnevad tingimused,
mida täites

/Allkirjastatud digitaalselt/
Reet Sillavee
Koosoleku juhataja

/Allkirjastatud digitaalselt/
Liisa Lillemets
Koosoleku protokollija

