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10. Üldkoosoleku päevakord
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12. Olnud ja tulevad kohtumised
1) Osaluskohvikud
Põlvamaaga on natukene halvad lood, nendega tegelevad Kuldar ja Kadi. Eelmisel aastal oli Tallinna
osaluskohvik esinduskohvik ning sellega seoses said nad lisa toetust. Arvame, et ka see aasta võiks
neid sama summaga toetada. Esinduskohviku lisa kohustuseks on ürituse kajastamine üleriigilises
meedias. Liisa suhtleb koordinaatori ja TLNV'ga. Eelmisel nädalal arutleti osaluskohvikute üleriigiliste
teemade üle. Kas teema, mida meile pakuti Haridus- ja teadusministeeriumi poot, Huvitav kool, võikspeaks olema üleriiklik teema. Otsustasime, et huvitava kooli teema peaks olema osaluskohvikute üle
riiklik teema. Liisa suhtleb edaspidi huvitava kooli inimesele.
2) Noorteosakonnaga kohtumine
Arvame, et peaksime juhatusega taas noorteosakonnaga kohtuma. Koos võiks arutleda rahastuse
teemadel, noortevaldkonna rakenduskava arengutest, valimisea langetamise arengutest. Reet suhtleb
ning lepib kohtumise kokku.

3) Eesti Euroopa Liikumine ja noortekaart
Alo Eesti Euroopa Liikumisest soovis meiega kohtuda, et arutleda koostöövõimalustest noortekaardi
osas. Temaga kohtub kolmapäeval Kaidi. Oleme nõus olema partnerid info vahendajate rollis.
4) Call for nominations: "Young European of the Year 2015
Saime kirja, kus kutsutakse esitama nominatsiooni tiitlile "Aasta 2015 noor Eurooplane." Teadetesse
16.septembri teadetesse, edastada Karlile
5) Nõukogu liikme konkurss
Nõukogus on üks koht vaba ning enne üldkoosolekut peame vabale kohale välja kuulutama konkurssi.
Reet suhtleb inimestega, kes on huvi tundnud nõukogu töö osas.
6) Noorte kohtumine "Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel" IKF 2014 raames
Triinuga võttis ühendust TLNV liige, kes tegi ettepanekud ENLi kahel esindajal osaleda Ida-Virumaal
noorte kohtumisel "Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel" IKF 2014 raames. Osalema peaks
keegi osaluskogudest keegi ning 1 inimene juhatusest. Triin tegeleb edasi.
7) Kohtumine Alianssiga
Soome noorteühenduste Liit soovib meile Eestisse külla tulla. Pakume neile kohtumise kuupäevadeks 16.10 ja 23.10 - sobib kuni kl 12.30, ja 21/22.10 pealelõunal. Reet suhtleb kuupäevade osas.
8) Noortegarantii dokument ja selle kinnitamine
Harri saatis eelmisel nädalal kooskõlastamisele noortegarantii dokumendi. Liisa ja Triin andsid
tagasisidet. Liisa enda poolt kinnitab, lõplik kinnitamine Reeda ja Triinu poolt.
9) Vote@16
Keskerakonna noored tulid meedias välja, et on valimisealangetamise poolt kuid vaid siis, kui 16
aastased saaks kandideerimisõiguse. Triinule tehti ettepanek osaleda 16. septembril saates Vabariigi
Kodanikud, arvame, et osalema peaks Reet. Teisipäeval, homme on Põhiseaduse eelnõu esimene
lugemine, kuhu tuleb terve meeskond.
10) Üldkoosoleku päevakord
Üldkoosoleku päevakorda arutavad Kaidi ja Reet. Liisale, kes tegeleb rahastuse teemaga, mis on selle
aastase sügisseminari fookuses, päevakava sobis.
11) Semifit Erasmus Plus - Partnership
Saime partnerlus pakkumise Saksmaalt Erasmus+ projekti raames, mis on suunatud koolitajatele.
Edastasime pakkumise Kaidile, kes asja edasi uurib. Kaidi suhtleb ka Jaan Urbiga, kes on EYF
koolitaja.
12) Olnud ja tulevad kohtumised
Rääkisime olnud ja tulevatest kohtumistes,
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