Eesti ANK juhatuse koosolek protokoll
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Asukoht: Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus
Kuupäev: 13.01.2016

PROTOKOLL
Algus: kell 18.00
Lõpp: kell 22.00
Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Stiina Kütt

Kohal: Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Marek Mekk, Ivika Uslov, Margit Tõnisson, Kristi Kruus,
Merlis Pajustik, Stiina Kütt, Margit Udam.
Päevakord:
1. Liikmemaksude eelnõu. M.Mekk
2. Liikmete väljaarvamine. K. Kõiv
3. Organisatsiooni töökorraldus. K.Kõiv ja H.Paabort
4. 2016.aasta tegevuskava sh struktuur ja vastutus. Projektid + Eesti ANK 15. H.Paabort
5. Märtsi üldkogu planeerimine. K.Kõiv
6. Muud küsimused
1. Liikmemaksude eelnõu. M.Mekk
Vt. dokument: Liikmemaksud. Dokument erinevate variatsioonidega uuest liikmemaksu
süsteemist. Arhiivis on ehk olemas ka enne majanduskriisi koostatud dokumendid
liikmemaksu tõstmise kavandamiseks.
Selle aasta liikmemaksud lähevad projektide omafinantseeringu tagamiseks. HTM toetab sama
suures mahus, kui saame liikmemaksudega. Liikmemaksud on baas, millest saame tasuda ka
üldkogude korralduse, a 50 eurot inimene. Näiteks ECYC süsteem: liitujatel võimalus olla
esimesel aastal jälgijaliikmed soodsama liikmemaksuga. Teisel aastal täieõigusliku liikmena
baasraha noorte arvu pealt juurde maksta.
Kuna 2017 toimuvad haldusreforimid, peab ka liikmemaksude süsteem muutuma, et
organisatsioon oleks jätkusuutlik ka peale haldusreformi. Uus kord saab kehtima hakata alates
2017. aastast. Kuidas saada ja hoida liikmeid haldusreformi valguses mõeldes; kas eemärk
saada uusi liikmeid väikeste keskuste näol, või EANK tegevuste parem ära majandamine.
Viivis arvete tasumise hilinemise korral? Boonused liikmemaksu tasumise eest? Edaspidi ehk
mitte-liige maksab osalustasu või on tingimuseks liitumine. Liikmemaksu summaga vaja
selgitada, mida see kaasa toob: teadlikkus, pädevus, infovoog jms.
Otsus: Marek täiendab V3 versiooni, katsetab erinevate summadega. Näiteks alustada 100
eurost (kahel üldkogul osalemise kulu inimese kohta. Hea Tava alusel kohustus osaleda
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üldkogul vähemalt 2 korda aastas) ning lõpetada 500. Järgmiseks juhatuse koosolekuks tutvub
igaüks iseseisvalt, valib välja 2 sobivamat versiooni. Välja töötatud variandid üldkogule
märtsis tutvumiseks, otsustamiseks augustis. Otsus vastu võtta enne uue aasta eelarve
planeerimist.
2. Liikmete väljaarvamine. K. Kõiv
KENK ja Türi Lastekaitse liit on esitanud avalduse Eesti ANK-ist välja astuda, kumbki enam
ei eksisteeri ega halda ühtki noortekeskust. Otsus: välja arvatud.
Nissi, Lohusuu, Kaarma, Kernu on liikmete nimekirjas, ent ei osale tegevuses. Otsus:
Pöördume kõigi poole, kes ei ole viimasel 2 aaastal osalenud üldkogudel ega üheski teises
tegevuses. Üle vaadata osaluste tabel Googles ning teha kirjalik pöördumine seotud
omavalitsusele. Stiina ja Heidi otsivad kontaktid ning annavad alates kirja välja saatmisest 30
kalendripäeva vastamiseks. Analüüs järgmiseks üldkoguks.
3. Organisatsiooni töökorraldus. H.Paabort
Vt. slaid Otsustamine.
Alates 1. novembrist 2015 tegevjuhti enam pole, Heidi täidab võrgustikutöö ja esindamise
rolli sel, kus varemgi. Tegevmeeskond ülesandepõhine.
Vt. slaid EANK struktuur.
Stiina uued ülesanded büroo tehniline pool (roheline). Heidi teeb tegevjuhi tööd nii palju, kui
saab enda projektide alt teha, tasu sealt. Stiina tasu HTM, Boost, EVT. Esimesed kuud mrgib
üles tunnid, et jälgida, kas lepingu maht on reaalne. Vajadusel edaspidi võimalik muuta.
Ank.ee, listid, kirjadele vastamine, juhatusele edastamine jm. ühenduse tegevus, mis kellegi
teise ülesanne ei ole. Liikmed, üldkogud, juhatused. Kokkulepped Heidi ja teistega, info
juhatusele, et asjadega kursis olla.
Aastaks 2016 iga projekt, mis praegu toimib, kaasab konkreetsed juhatuse liikmed.
Kommenteerida võivad lisaks ka kõik teised. Arutluse all projektide jätkamine, et jätkuks ka
peale pilootprogrammi.
Vt. slaid RV võrgustikud:
-ECYC astume välja. (Heidi ja Stiina ülesanne)
-Quality label, euroopa nõukogu kvaliteedimärgi platvorm, kandideerimisega-POYWE: avatud noorsootöö katuseühendus Euroopa Komisjoni tasandil, annavad välja
euroopa noorsootöö ajakirja. Kas liitume?
Vt. slaid Eesti võrgustikud. Eesti võrgustikes ka ülikoolid.
Otsus: Võtame ülikoolidega uuesti ühendust. Stiina, Heidi võtavad ühendust Ilonaga, vajalik
kord aastas uuendada koostöö lepet.
Kodukant: Võimalus taodelda Vabatahtlike kaasamise märk. Kas on midagi meile?
Nutika noorsootöö kontseptsioon.
Eesti ANK veebileht
Aprilli lõpus võib 3 projekti info ära võtta: Riskilapsed, VÜF, Murdepunkt. Kas tõsta ümber
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Wordpressi? Otsus: Järgmisel juhatusel üheks punktiks veebileht, järgmiseks juhatuseks
igaüks töötab läbi ja teeb ettepanekud praeguse veebilehe põhjal muutuste tegemiseks.
4. 2016.aasta tegevuskava sh struktuur ja vastutus. Projektid + Eesti ANK 15. K.Kõiv ja
H.Paabort
Kristel lahkub aprilli lõpuga, Margit lahkub kevadel. Riskilaste programm lõppeb ja NEET
tehniline abi ei luba täis kohta. „Coachi mind“ projekti juures Anne täis kohaga coach, Ivika
projekti juurde Annele abiks. Täiskoht kokku alates aprill/mai 2016. Kui leping tuleb, saab
seda tutvustada juhatusele, ka maavalitsuste spetsialistidele, et ei kordaks samu koolitusi
maakonnas.
Logiraamat- noore profiili täiendamise võimaluse soov. Mida noor teeb, oskab vms. NEET
juhtumikaarti (kui on NEET teostaja) saab kasutada ka teiste tegevuste raames.
EANK 15 tehniliste asjade juures Stiina abiks. Sisulist poolt toetavad juhatuse liikmed.
Otsus: EANK 15 sünnipäevapidu 10. novembril 2016: poolepäevane üldkogu, veidi vaba
aega ja õhtul pidu. Margit ja Marek arutavad, teevad ettepaneku järgmiseks juhatuseks.
5. Märtsi üldkogu planeerimine. K.Kõiv
10.03 suur noorsootöö konverents Tallinnas.
EV 100 arendusprojekti kohtumised 16.-18.03.
Otsus: EANK üldkogu 2.03 (tunnustamise kord, liikmemaksude eelnõu, arengukava
tegevuskava, uued liikmed, majandusaasta aruanne, sünnipäev- lipu teekonna vaheinfo jm,
EV100, „Coachi mind,“ revisjonikomisjoni moodustamine). Stiina uurib, kas üldkogu
võimalik korraldada Viljandi lennukitehaseses.
Põhikirjas revisjonikomisjoni nõue, seda saab nimetada üldkogu. Otsus: Aita leiab
raamatupidaja, kes revideerib, annab eksperdi arvamuse. Võtame komisjoni vastu järgmiseks
2 aastaks. Heidi rägib Aitaga ja küsib, mis lahendust tema pakub.
6. Muud küsimused
4602 eurot jõulukaartide raha laekunud. Noortekeskustele jätkamaks avatud huvitegevust,
toetamaks omaalgatuslikke projekte. Otsus: 10 stipendiumit (a 500) noortekeskuste kaudu
noortele, kes ise juhendaksid tegevusi noortekeskustes. Noor esitab koos noortekeskusega
projekti idee pildi/ kollaaži kujul, idee pildil arusaadav, 3 lauset selgitusse. Juurde noore ja
noorsootöötaja nimi ja kontakt, noortekeskuse nimi. 22.01 saadame teate välja, piltide
esitamise tähtaeg 12. veebruar. Pildid üles 15. veebruar, aega 2 nädalat Facebookis laikida,
kuni 29.02 kell 15.00. Siis fikseerida (album privaatseks) ja juhatus kinnitab võitjad 1.02 õhtul
koosolekul Viljandis. Esimesed 10 topis saavad kõik 500 eurot oma idee teostamiseks.
Juhatuse koosolek 1.03. Juhatuse teemad: pildid kinnitada, veebileht, EANK sünnipäevapidu,
liikmemaks,
Arvamusfestival 12.-13.08,võimalik esitada teemaettepanekuid. Ettepanekud: a) NEET
noored: kas noored on ise enda olukorras süüdi? Neet noored- kas lollid ja laisad? Kes ja kas
on süüdi? b) Kas noori tasub toetada, kui nad nagunii minema lähevad? c) Milleks
noorsootööd on vaja? d) Uue ajastu lapsed- kes need on?
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Otsus: Heidi mõtleb, paneb pealkirjad FB gruppi, kirjutab ENL-ile ja ENTK-le, küsib, mida
nemad välja pakuvad
EANK kommunikatsioonijuhi konkurss.
Laekunud 4 kodutööd, kandidaatide kodutöödega tutvumine. Juhatusele sümpatiseerib enim
Grete Landson. Otsus: Kutsuda Grete Landson vestlusele 21.01 Tartus, räägime palgas läbi.
Kui ei ole nõus, siis juhatuse teine eelistus on Signe Kadak.
Raamatupidamise sise-eeskiri
Kinnitati konsensuslikult Eesti ANK raamatupidamise sise-eeskiri koos muudatustega.
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