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Arutlelu
1. Päevakava kinnitamine ühehäälselt
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine ühehäälselt.
3. Uued ja lahkuvad liikmed
a. Ülla Tamm tahab lahkuda Valgamaa Noortekogust, sest tal pole
aega Noortekogu tegevusega tegeleda ja ta on ühehäälselt välja
arvatud.
b. Tõrva Noortevolikogust on uued esindajad Triin Jaansalu ja
Michell Luik. Uued liikmed on ühehäälselt vastu võetud.
4. Haridusmess 2015
a. Lähevad Sillen, Monika, Anna-Marija
b. Särgid teeb Monika
c. Mis seal teeme?
i. Viktoriin Valgamaa Noortekogu põhjal

ii. Teha koostööd teiste tulijatega (Tankla, mõni kool jne..),
teha küsimused ka nende eest ja anda hiljem need neile.
d. TEHA UUS GRUPP, kus saab kirjutada, mida kindlat me seal teha
tahame.
e. Auhindadeks
i. Pastakad
ii. ENLi asjad
iii. 2 kruusi – Anna-Marija uurib tasside kohta, kus saab juurde
ja vaja oleks vähemalt 10tk.
iv. Ja kui me teeme suurema viktoriini, siis peab olema ka
suurem auhind, mis paneks noored võistlema.
5. Uue juhatuse valimine
a. Juhatuses võiks olla 3 inimest, pea ja kaks kättt.
b. Ametinimetuselt,

presidet

ja

asepresidendid/esimees

ja

aseesimeest.
i. Otsustasime, et jääb esimees ja kaks juhatuse liiget.
c. Juhatus võib võtta otsuse vastu, aga kinnitama peab üldkoosolek.
d. Kui võimalust kokkusaamiseks pole, saab ka otsuseid netiteel
vastu võtta.
e. Põhjused miks Sirli ei taha esimees olla on, et organisatsioon
seisab paigal, sest juht ei vahetu.
f. Juhatuse esimees jaotab oma töö laiali gruppidesse ja ka avab
konverentsid ja muud üritused
g. Uus juhatus peab saama ka kokku, sest muidu pole nende tööst
kasu.
h. Uued esimehe kandidaadid:
i. Sillen – ei taha, sest koolilõpetamine on
ii. Sirli – ei taha, sest muidu ei ole tagasi astumisest kasu. Võib
olla mentor.
iii. Anna-Marija – on aega, aga kui saab med.kooli sisse siis tal
pole enam aega sellega tegeleda. Kui juhatuse liikmed on
head, kes saavad tööülesannetega hakkama, siis on AnnaMarija nõus saama esimeheks!

iv. Monika – ei, sest lõpetab kooli ja läheb kooli, on nõus
osalema juhatuse liikmeks
v. Anna-Marija on uueks esimeheks!
i.

Uued juhatuse liikmed:
i. Sirli – nõus
ii. Monika - nõus
iii. Sillen - nõus
iv. Reio - ei ole nõus, siin on inimesed kes saavad sellega palju
paremni hakkama
v. Juhatuse liikmeteks sai Monika ja Sirli

6. Tegevuskava 2015
a. Liikmete tutvustus.
b. Tankla juhatus saab kokku ja teevad projekte, sest neil ei ole
riigipoolset rahastust. 5 tähtsamat sündmust (suvekool, malev,
noorsootöötajad, vabatahtlikkus)
c. Meie poolt keegi kirjutab Tankla lehte mingi nupukese 1500
tähemärki. Et olla rohkem pildis. Järgmine leht ilmub 16.veebruar.
d. +/ - nurk? Päevakajaline asi, mitte et töötutearv on madal, sest see
on nkn madal.
e. Noortekogu promoklipp läheb Tankla TV alt.
f. Tuuli ei ole enam noortespeltsialist maavalitsuses. Merike veel
otsustab, kas ta tahab seda tööd endale või mitte.
g. Tanklal on üle 30 liikme.
h. Lehemajandusega toimetab Egle Kõvask. Infot võib jagada nii
Egelega kui ka Üllaga, infovahetus on neil hea.
i.

Meediaseminarid on koostöös noorteinfoga.

j.

Tanklal on palju asju raha taha.

k. Projektikoolitusi on alati vaja
l.

Valgamaa koolidega on väga raske koostööd teha.

m. Koolid tahavad, et nende koolidega tehakse turvust, kuid enda
kooli õpilasi ei lubata haridusmessil osalema.
n. Küsida õpilasesinduse käest arvamust ja teha koostööd.

o. Mitu organisatsiooni lähevad koolidesse teemapäevi tegema. On
suurem võimalus jõuda noorteni. (noortekogu, tankla, punane rist,
kaitsel liit)
p. TANKLA lehe alla nupuke tänasest , kirjutab Sirli.
q. Koduleht – üks inimene, kes haldab asju. Tuleb saata VALMIS
asi!!!!
r. 15.veebruariks on vaja esitada TEGEVUSKAVA ENLile!!!
7. Töögruppide juhtide valimine
a. Personali töögrupp
b. Avalikud suhted – arendada kodulehte, facebook, twitter, blogi
maha võtmata, koosolekust väike ülevaade kodukale,
c. Sektretäriaat
d. Merlika tahab kutsuda Karoliine Saegat Noortekoguga liituma.
8. Kohapeal algatatud küsimused/teemad
a. Talvekool – 20.-22-veebruar
i. 3 päevane üritus, sagadi mõisas
ii. teemaks on juhtimine
iii. igast ühendusest 2 liiget – juhatuse esimees ja liige
iv. meile on osalemine TASUTA
v. 15.veebruar peab olema ära regatud.
vi. Monika vaatab kuupäevad üle ja ehk läheb Anna-Marijaga
koos.
b. Koosoleku aeg uuesti kokku leppida
c. Ja teeme meeskonna päeva, vaatame kui on lumimaa ja kui ei ole
maas.
d. Sirli uurib järgmiseks korraks kas Kermo ja Triin välja arvata
noortekogu liikmetest, sest meil on endil kergem kvoorumit
kokkusaada.
e. Põhikiri on vaja ära muuta ja kirjavead ära parandada. Monika
teeb põhikirja muutused.
Protokollija
Sillen Klasman

