ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Protokolli nr: Ü-03/21
Kuupäev: 15.05.2021
Algus: 15.00
Lõpp: 16.00
Toiumiskoht: Rakvere Vallimägi, Google Meet
Juhatas:

Romet Matsiselts

Protokollis:

Heliis Lillipuu

Kohal:

Romet Matsiselts, Heliis Lillipuu, Helina Reinol, Kaisa Kastemäe, HannaEliise Liivak, Marten Leppik, Markus Nõlvak

Puudusid:

Birgit Kristmann, Kristjan Mõttus, Kristo Heinmäe, Kärt Inno, Marie Eliise
Marton.

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regionaalne koostöö
Rahastus
"Koos saame hakkama!"
Juhatuse valimisest
Haridus- ja töömess
Muud küsimused

Arutelu:
1. Regionaalse koostöö osas tegime noortevolikogudele paar ettepanekut:

2.
3.

4.

5.

6.

1) Igast noortevolikogust võiks olla üks liige Lääne-Virumaa Noortekogus, kes
vastutaks oma noortevolikogu eest, annaks informatsiooni edasi.
2) „Koos saame hakkama!” rohkem ülemaakondlikuks, Lääne-Virumaa
Noortekogu jääb kordinaatoriks.
Lisaks arvasid noortevolikogud, et Lääne-Virumaa Noortekogu liikmed peaksid
meie enda noortekokku paremini suhtuma.
Saime VIRO-lilt 500 eurot. Rahastuse juurde saamiseks kirjutame ENL-ile projekte.
„Koos saame hakkama!”- üritusega kiire, tuleks hakata tegelema, meeskondi kokku
panema. Seekord teha suuremalt, iga noortevolikogu võiks panna oma piirkonnas
meeskonna kokku, tänutäheks tänukiri ja väike meene(sponsorite kaudu),
koosviibimine. Birgit vastutab suhtluse eest. Helina kirjutab tutvustava meili.
Virureklaam lubas hakata toetama. Kas peame kirjutama projekti?
Juhatuse valimine- kandideerimistingimused (pead olema vähemalt 18-aastane),
tegemisel on juhatuse ABC, proovime teha sujuva ülemineku praeguselt juhatuselt
uuele juhatusele.
Projektimess? Teha mess, kuhu me kutsume vabatahtliku töö pakkujaid ja
projektijuhte, kes tahaksid uusi meeskonnaliikmeid. Kaasta koolitajaid, kursuste
läbiviijaid. Viia läbi netis? Võiksime küsida nõu vanemate noortekogu tegijate käest,
arenduskeskuselt. Tehnilises pooles oleks abi vaja.
ENL tahab noortekogu tutvustavat videot. Sisu peame ise kokku panema, video
valmistatakse ENL-i kontoris nende poolt.

Otsused:
1. VIROLilt saadud tegevustoetus jaguneb järgnevalt: „Koos saame hakkama!” (135 €),
haridus- ja töömess (135 €), aastakonverents (135 €), paneeldiskussioonid (65 €),
heategevuskontsert (30€).
2. „Koos saame hakkama!“ osas ei pane rõhku kingitustele, pigem üritusele endale.
Tuleks hakata üritusega kiiremas korras tegelema.
3. 1.juulil lõppevad juhatuse volitused. Juunis tulevad uue juhatuse valimised.
4. Lükata mess veidi edasi.
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