Eesti ANK juhatuse koosolek 2/2021

Aeg: 11. veebruar 2021
Koht: Zoom
Osalejad: Kerli Kõiv, Merlis Pajustik, Marek Mekk, Annely Reile, Ege Enok

Juhataja: Kerli Kõiv

Protokollija: Kerli Kõiv 

Päevakord: 
1.
2.
3.
4.
5.

Avaldused
Aseesimehe valimised
Struktuuri kavandamine
Ühiskoosoleku kavandamine
Juhatuse valimised

Arutelud ja otsused: 
1. Avaldused
Kerli Kõiv tutvustab laekunud avaldusi. Tegevjuht Maivi Liiskmann soovib töösuhte lõpetada
alates 08.03.2021 seoses asumisega teisele tööle. Marek Mekk on esitanud avalduse juhatuse
aseesimehe kohalt tagasiastumiseks.
Hääletus.
Otsustati:
Juhatus rahuldab esitatud avaldused. Vastavalt Maivi Liiskmanni soovile vormistatakse puhkus
perioodil 19.02.2021 – 08.03.2021 ning väljavõtmata puhkuse osas makstakse välja
puhkusekompensatsioon. Tänutäheks hea töö eest korraldatakse meeskonna ja juhatuse ühine
tänuõhtusöök 16.02. Tartus.

2. Aseesimehe valimised
Seoses Marek Mekki tagasiastumisega toimub uue aseesimehe valimine. Kerli Kõiv teeb
ettepaneku valida aseesimeheks Annely Reile. Annely on kandidatuuri esitamisega nõus.
Hääletus.
Otsustati:
Juhatuse otsusega on juhatuse aseesimees alates 11.02.2021 Annely Reile.
3. Struktuuri kavandamine
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021. aasta tegevuskava elluviimiseks ning 2022. aasta
tegevuste ettevalmistamiseks on vajalik üle vaadata organisatsiooni struktuur ning leida
lahendused tegevmeeskonna efektiivseks ja motiveerivaks tööks. Kerli Kõiv tutvustab esialgset
tegevjuhi Maivi Liiskmanni ja seejärel tegevmeeskonnaga läbiarutatud lahendust. Kerli Kõiv
teeb ettepaneku struktuuri kavandamisel edaspidi vaadata üle ka tegevjuhi rollis oleva inimese
vastutus ja volitused. Kerli ettepanek on anda tegevjuhile suurem vastutus organisatsiooni
lepingute ja dokumentide allkirjastamisel, mis vähendab juhatuse esimehe koormust ja vastutust
ning annab tegevjuhile suurema vastutuse ja vabaduse. Täiendavalt arutatakse vajadust ka
juhatuse liikmete tasustamise osas.
Arutelu.
Otsustati:
Rakendada tuleb olemasolevate inimeste potentsiaali ja oskusi. Struktuuri täpsem arutelu toimub
16.02.2021 kogu meeskonnaga. Juhatuse liikmete tasustamise vajadust arutatakse märtsikuu
juhatuse koosolekul ning vajadusel viiakse ettepanek 15.aprilli üldkoosolekule otsustamiseks.
4. Ühiskoosoleku kavandamine
Ettepanek teha juhatuse ja tegevmeeskonna ühisarutelu.
Arutelu.
Otsustati:
Juhatuse ja tegevmeeskonna ühisarutelu toimub 16. - 17.02.2021. Kahe päeva jooksul
käsitletavad teemad on 2021. aasta tegevused ja struktuuri arutelu, Nopi Üles, Tugila,
Logiraamat, noortekeskuste kvaliteedimärgis, koduleht, tüdrukute projekt jms.

5. Juhatuse valimised
15.aprillil toimuval üldkoosolekul valitakse uus juhatus. Merlis Pajustik teeb ettepaneku
teavitustööga juba alustada, et leida uusi ja häid kandidaate.
Arutelu.
Otsustati:
Juhatusse kandideerimise infot hakatakse levitame märtsikuust.

Juhatuse esimees Kerli Kõiv teavitab meeskonda juhatuse otsustest kirja teel ning aseesimees
Annely Reile viib info ja kokkulepped tegevjuht Maivi Liiskmannini.

