
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Protokolli nr: Ü-06/22

Kuupäev: 24.09.2022

Algus: 13.00

Lõpp: 15.00

Toimumiskoht: Pikk 57, Tapa

Juhatas: Romet Matsiselts

Protokollis: Eliis Mätas

Kohal: Birgit Kristmann, Romet Matsiselts, Helina Reinol, Eliis Mätas, Kärt Liiva,

Marten Leppik, Kaisa Kastemäe

Puudusid: Kärt Inno, Markus Nõlvak, Hanna-Eliise Liivak

Päevakord:

1. LVNK Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

2. Korraldusvaldkonna kokkuvõte

3. Meedia- ja kommunikatsioonivaldkonna kokkuvõte

4. LVNK finantsseis

5. Koolides käimine

6. ENLi-poolsed pakkumised

7. Liikmeskond



8. Koolides käimine

9. Muu info

Arutelu:

1. LVNK liikmeskond võttis ühehäälselt vastu LVNK Üldkoosoleku 24.09.2022

päevakorra. (poolt 7, vastu 0)

2. LVNK plaanid 2022: LVNK sünnipäeva tähistamine liikmeskonnaga,

paneeldiskussioon (novembris), aastalõpukonverents (16. detsember).

Aastalõpukonverentsi rahastamiseks ei saanud raha Eesti Noorteühenduste Liidu

rahastusfondist, uurime rahastust Virolilt. Meedia- ja kommunikatsioonivaldkond

aitab partnerlusega. Jõulude ajal võiks minna lastekodusse noortele külla ning koos

nendega midagi teha. Helina Reinol ei jätka alates detsembrist 2022 juhatuse

liikmena. Jaanuaris 2023 valimisdebati korraldamine.

3. Sotsiaalmeediasse postitatakse 2 korda nädalas regulaarselt. Võiksime teha liikmetest

takeovereid ning tuua välja, miks üks või teine liige on LVNKga liitunud.

Septembrikuu uudiskiri on välja saadetud ning oktoobrikuu uudiskiri kirjutatud ja

kujundatud (vaja väljasaatmine ajastada). Hanne-Eliise Liivak tutvub veebilehega

ning hakkab selle arendamisega tegelema järgmisest nädalast. Eliis Mätas jätkab

partnerlustabelite tegemisega ning partneritega läbirääkimisega.

4. LVNK finantsseis on halb. Kaisa Kastemäel ja Kärt Innol veel liikmemaks maksmata,

mille tõttu ei ole meil hetkel raha arvete maksmiseks. Viroliga on kohtumine 7.

oktoobril, et arutleda muuhulgas LVNK finantsseisust.

5. LVNK juhatus koostas uue koolides käimise programmi, et Lääne-Virumaa

Noortekogu noortele tutvustada. Slaidikava jääb lühemaks, millele järgnevad

simulatsioon ning mälumäng Kahoot.it keskkonnas. Simulatsioonis jagatakse noored

erinevatesse valdkondadesse, milles on neil erinevad ülesanded: avaliku poliitika

valdkonnas ülesandeks sisendikorje uudistekanalile (nt ERRle); korraldusvaldkonna

ülesanne mõne ürituse korraldamine või tegevuskava koostamine; meedia- ja

kommunikatsioonivaldkonna ülesandeks sotsiaalmeedia postituse tegemine.

Kasutatavad ülesanded on kasulikud ka meile, kuna saame sisendid ka enda töö

tegemiseks.



6. Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatavad üritused: Arengupäev ja

Üldkoosolek (osaleb Eliis Mätas), Talveakadeemia, sotsiaalmeedia koolitus (kui

võimalik, siis Kaisa Kastemäe läheb).

7. Kärt Inno ja Markus Nõlvak soovivad lahkuda noortekogust - allkirjastatud avaldused

saatmata. Uute liikmete värbamisega hakkame tegelema oktoobrist 2022.

8. Muid küsimusi ei tekkinud.

Otsused:

1. LVNK liikmeskond võttis ühehäälselt vastu LVNK Üldkoosoleku 24.09.2022

päevakorra. (poolt 7, vastu 0)

2. Eliis Mätas tegeleb LVNKle rahalist toetust võimaldavate partnerite leidmisega.

3. Alates oktoobrist 2022 hakkavad LVNK noored käima koolides rääkimas oma tööst ja

tegemistest.

4. ENL arengupäeval ja üldkoosolekul osaleb Eliis Mätas.

5. Kärt Inno ja Markus Nõlvak peavad saatma allkirjastatud lahkumisavaldused.

6. Muid küsimusi ei tekkinud.

Romet Matsiselts Eliis Mätas
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