Valgamaa Noortekogu koosolek
29. detsember 2016 Mihkli talus

Osalejad: Monika Muru, Sirli Pippar, Reio Raudheiding, Laura Karu, Annabel Voitka, Sillen
Klasman, Triin Jaansalu
Külalised: Merike Soomets
Päevakava:
1)
2)
3)
4)
5)

Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
Uued ja lahkuvad liikmed
Uue juhatuse ja esimehe valimised
Kokkuvõte 2016 aastast, 2017 aasta tegevuskava koostamine
Muud ette tulevad küsimused – Gala tänuürituse kokkuvõte.

1) Sirli luges ette eelmise koosoleku protokolli. Käskisime Reiol Facebooki chatis mute’i
maha võtta. Protokoll ühehäälselt kinnitatud.
2) Uued ja lahkuvad liikmed. 18. novembril saime ühe liitumisavaludse Laura Karult ning
täna, 29. detsembril täitis liitumisavalduse Annabel Voitka. Ettepanek uued liikmed vastu
võtta on kinnitatud. Laura ja Annabel said endale vinged Valgamaa Noortekogu kruusid.
Reio ütles, et plaanib ka lahkuda, kuid tahab enne üle anda enda kohustused. Täna ta
lahkumisavaldust ei esita. Peame veebilehekülje uuendamiseks saama enda valdusesse
noortekogu kasutaja ning rääkima sellest kas Timo Arbeiteri, Ülla Tamme või Paul
Poderatiga.
3) Uue juhatuse ja esimehe valimised. Selleks, et töökorraldust täiesti muuta on vaja
põhikiri üle vaadata. Praegused töögrupid ei tööta ning on vaja midagi muud välja
mõelda. Monika mõtles, et igaühel võiks olla üks ülesanne, a la kes on turundusjuht, kes
personalijuht jne. Noortekogu juhi tiitel – esimees. Kas me tahame, et oleks
kolmeliikmeline juhatus? Jätkame praegu põhikirja alusel, juhatuses on kolm inimest,
kellest üks siis esimees. Tõrva uuest NVK-st saame uusi liikmeid kui nad endi seast need
liikmed välja valivad.
Uue esimehe valimine. Sirli tõi välja, et põhikirja alusel ei ole Noortekogu esimehel
ühtegi kohustust. Sirli esitas kandidaatideks Sillen Klasmani, Triin Jaansalu ja Monika
Muru. Triin esitas kandidaadiks Sirli Pippari. Sillen Klasman keeldus kandidatuurist.
Monika Muru keeldus kandidatuurist. Triin Jaansalu on nõus kandideerima. Sirli Pippar
arvas, et ta on liiga vana ja väeti.
Triin pidas kõne – Triin näeb Noortekogus võimalust arenguks ning mõistis
koostööseminaril, et maakonnas on koostööks potentsiaali. Madalast punktist oleme juba
üle saanud ning nüüd on vaja üheskoos üles tõusta. (NB! Põhimääruses on liikme vanuse

alammääraks vaja panna 14.) Triin armastab pabereid ja dokumente ja tal on ENLis käpp
sees, nii et ta on valmis Noortekogu juhi ameti endale võtma. Tegevuskavas näeb ta ette
omavalitsuste liitumise käigus igast vallast leida noori, kes oma kodukohta esindaksid.
Ära ei tohiks unustada ka kontakti, mis saadud koostööseminaril Pühajärvel. Näiteks on
vaja koostööd teha Kaimo Vahtraga, kes aktiivselt Valgamaa noorte elus osaleb. Kaasata
on vaja ka üha enam tärkavaid õpilasesindusi, näiteks teha laagreid. Noortekogu liikmete
motiveerimise koha pealt arvab Triin, et väikesed ja hubased kokkusaamised on just
parim viis liikmete motiveerimiseks. Sillen lubas meid endale külla kutsuda.
Ettepanek valida Triin Jaansalu Valgamaa Noortekogu uueks esimeheks on vastu võetud
kuue poolthääle ja ühe erapooletu häälega.
Juhatuse liikmete valimine. Triin tegi ettepaneku valida juhatuse liikmeteks Sirli Pippari,
Sillen Klasmani, Monika Muru, Laura Karu ja Annabel Voitka. Sirli Pippar osutab
konkurentsi. Sillen Klasman ei soovi juhatuse liikmeks hakata. Monika Muru on nõus
kandideerima. Laura Karu on valmis kandideerima . Annabel Voitka ei ole nõus
kandideerima. Sirli tänab usalduse eest ning ei ole veel täiesti valmis tavaliimeks. Laura
on valmis proovima, kuid kardab, et äkki ei saa tööga hakkama.
Valimine. Valimiskomisjonis Merike Soomets. Monika 6 häält. Sirli 6 häält. Laura 2
häält. Kinnitame valimistulemuse – juhatuse liikmetena jätkavad Monika Muru ja Sirli
Pippar.
4) 2016 aasta kokkuvõte ja 2017 aasta tegevuskava
ENL-i poolt kindlad kuupäevad, mida tasub meeles pidada: Talvekool 19.- 21.02.2017;
Kevadseminar ja üldkoosolek 13.- 14.05; Suvekool 18.-21.07, Sügisseminar ja
üldkoosolek 17.- 19.11 .
Roll-upid peaks ära tegema messi jaoks. Monika küsib hinnapakkumised ning küsib
tuttava käest kujunduse. Reio korrigeerib logo.
Sirli uurib järgi, kas tuleval aastal on Osaluskohvik ka.
3.jaanuariks peaks olema tegevuskava kokku pandud ning juhatus saadab selle
hääletamisele üldlisti.
5) Muud küsimused, ettepanekud
Merike küsis, kuidas meeldis tänugala. Andsime tagasisidet, et oleks võinud olla
kaunistatud taust ning muusika, sest kuidagi jäi lahjaks see asi.
Sirli paneb tabeli kokku ENL-i kontaktide jaoks. Üldlisti tahaksid kõik kuuluda.
Protokollis Monika Muru

