ENLi juhatuse 1. Koosolek protokoll
Aeg: 16.09.2010, 17:45-20:00
Juhatuse liikmed: Sandra Kamilova, Pille-Riin Raudsepp, Veroonika Mätlik
Meeskonnaliikmed: Mar tti Martinson, Liina Siniveer, Anni Kuller
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1.

Päevakorra kinnitamine

OTSUS: ENLi j uhatus kinnitas koosoleku päevakorra.
2.

Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

OTSUS: ENLi j uhatus kinnita b eelmise koosoleku protokolli maili teel.

3.

Noortepoliitikast

Noor tepoliitika spetsialist Martti andis ülevaate järgmistest teemadest:










Toimunud NPNi istungile eelnes ümarlaud, kus arutati aastatoetuste süsteemi muut mist ja NPN
koosseisu.
Toimus ENLi poliitiliste noor teühingute koja kohtumine: teemadeks ENLi Riigikogu valimiste
platvorm ning selle tutvustamine oma koduor ganistasioonis; ENLi ettepanek MTÜde seaduse
muutmiseks. Kohtumise täpsem protokoll on ka tulnud ENLi meeskonnalisti.
ENLi esindajad töögruppides: Ulrika on vaja välja vahetada Rahandusministeeriumi juures koos
käivast Tulumaksu soodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise
komisjonist. Kas Kairi soovib jätkata ENEbi programmi nõukogus? OTSUS: Ulrika asemele läheb
Tulumaksu soodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise komisjon i
Sandra. Martti teavitab sellest teisi osapooli ja uurib Kairi valmisolekut jätkata ENEBi
programminõukogus.
Noor tepoliitika arutelu Riigikogus: teema taas tõstatunud, sest Riigikogu on puhkuselt tagasi.
Martti võtab nii HTMi NO kui Kultuurikomisjoniga selle üles taas. Pille-Riin teeb ettepaneku, et
Riigikogu kultuurikomisjoniga võiksid ENLil olla iga aastased regulaarsed kohtumise. Martti võtab
arvesse ja lisab tegevuskavasse.
Martti kirjutab lahti aastateema arendust.
Kohtumine HTMi NO ning ENT Kga võiks toimuda siis kui juhatus on täiskoosseisus.
Anni räägib EANKiga ENLi osalusest hanke teostamisel.
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4. Liikmevaldkonnast





5.

Veroonika küsib üle liikmesorganisatsiooni SeeMe väljaastumisavalduse. Martti ja Anni
ettepanek on, et peaks ka liikmesor ganisatsiooni TÕEga kokku saama.
Uus liikmekandidaat Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts – Veroonika lepib kohtumise kokku, ja
saab ehk Tartus resideerivad juhatuse liikmed kaasata kohtumisele.
Anni rõhutab, et on vaja koostada nimekiri liikmetest, kellega on taas vaja kohtuda. Kairi on
teinud pika nimekirja noorteühingutest, kes võiksid olla ENLi liikmed. Veroonika käib
nimekirjad üle, ning kirjutab kirja ENList ning kutsub huvi korral kohtumisele.
Liikmetele on vaja iga-aastane meeldetuletuskiri saata ENLi juhatuse vahetumise kohta, mille
eest Veroonika vastutab. Kiri läheb välja 21.09.2010.

Välissuhetest








Esialgu oli sügisel plaan Eesti ja Soome noorsootöö alase koostöölepingu raames liikmed viia 2
päevasele visiidile Soome. Anni on rääkinud Jaanikaga ENT Kst, kes ütles, et selline
lepingumuudatus ei tule 2010. Aastal kõne alla, kuid läheb sobivusel sisse 20 11. Aasta
tegevuskavasse. Meeskonna arutelu tulemusel jõuti arusaamani, et ikkagi võiks ENT Kga uuesti
ühendust võtta ja selgitada visiidi vajadust. Anni tegeleb!
YFJ j uhatuse valimised: eelmisel teisipäeval toimunud erakorraline NBCMi kohtumine läks hästi
– põhiliseks teemaks olid YFJ uus tööplaan ning juhatuse valimised. Hääletuse tulemusel
otsustati NBCMi ühisteks kandidaatideks nimetada Imse LSUst, Anemone DUFist ja presidendi
kandidaadiks Johan Allianssist. Anni peab Jaani, Ott’i ja Pille-Riiniga aru, et kuidas peaks ENL
ja Jaan siit edasi minema.
Youth In Action reformimine ning suured üle-Euroopalised konsultatsioonid on käimas, kuhu
oodatakse ka ENLi esindajat. OTSUS: Juhatus otsustas 28.-29.10 toimuvale konsultatsioonile
saata Pille-Riini.
Pille-Riin osaleb ka iga aastasel Alcohol Policy Youth Networki kohtumisel Lissabonis.

6. Juhatuse töökorraldusest








Juhatuse liikme hea tava ning lepingu arutamine lükkub järgmisesse korda. Järgmiseks
korraks valmistab Pille-Riin ette ühisdokumendi „juhatuse liikme hea tava“, sest lepingul ei
ole juriidilist jõudu, ning seetõttu ei ole mõtet ka sõlmida!
OTSUS: Juhatuse veebiotsuseid hakkab google dokis üleval hoidma Sandra.
OTSUS: 22. Septembril esindab Kultuuriministeeriumi rahvusvähemuste noortekonverentsil
„Rahvusvähemused Eestis läbi noorte silmade – eile, täna, homme“ ENLi Martti.
OTSUS: Juhatus otsustas nimetada Anni T Ü Narva kolledzi noorsootöö õppekava
programminõukogu ametlikuks liikmeks.
Kutsed:
a.
Keskerakonna NK fotonäitus – ENL ei saa minna, Veroonika tänab kutse eest.
b.
TÜ Narva Kolledzi noorteseminar – Kuidas noored saaksid panustada Ida-Virumaa
noorsootöö arengusse? – oodatakse ENLi esindajat. Toimub 15.10 Narvas. Martti ja Sandra
uurivad, et kumb läheb, kuna esitlust vajatakse pigem vene keeles, kuigi tõlge on ka olemas.
c.
19.10 Tallinnas korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
noorteürituse, kus vaja 4 korda teha 1 h sessioon teemal „Minu kodanikulugu“. Sandra on
valmis minema, peab Liannega edasi läbirääkimisi.
Pille-Riin annab ülevaate EASi rahastusskeemist konverentside korraldamiseks. Pille-Riin
saadab info edasi ka meeskonnalisti.
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7. Noortepäev 2010 kokkuvõtted
Liina teeb ülevaate noortepäeva korraldusest Tartus, ning annab ülevaate ka juba toimunud
põhimeeskonna koosolekul arutelust.
Mõtted:








Päevajuhid olid väga head (Märt Saar MTÜ K- OMAst).
Staarilava on hea mõte, aga oleks vaja järgmine kord tõesti staarid kohale saada.
ENLil kui korraldajal võiks olla täiesti eraldi oma telk, koos ürituse infotelgiga.
Nöör üle tänavate, kus rippus noor te kohta info ja statistika, oli väga hea mõte, aga
teostuse peale peab veel mõtlema.
Liina ja tiimi ar vates oli kujundus liiga kallis.
Flaierite tegemisel tuleb varuda ressursse nende laiali jagamiseks.
Jalgpalli matsi võiks järgmine kor d rohkem promoda, näiteks ENLi suvekooli noorte
jalkatiimi esimene proovitreening.

Liina hakkab aruannet kirjutama ning vormistama. Anni aitab ning septembri lõpuks on loodetavasti
valmis.
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