EestiANKjuhatusekoosolek4/2021

Aeg: 10.märts 2021
Koht:Zoom
Osalejad:KerliKõiv,MerlisPajustik,Marek Mekk, Annely Reile, Ege Enok, Riin Luks, Heidi
Paabort, Kadi Laaneots

Juhataja:KerliKõiv

Protokollija:Riin Luks

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2021. a tegevuskava
EANK töökorraldus
Majandusaasta aruanne ja audit
Üldkoosoleku korraldus
EANK liikmelisus
Muud teemad

Aruteludjaotsused:
1. 2021. a tegevuskava
Tegevmeeskonna liikmed annavad ülevaate hetkel käimasolevatest ja planeeritud tegevustest
aastaks 2021. Tegevuskava täitmine on jagatud teema valdkondade põhiselt tegevmeeskonna
vahel vastavalt teadmistele, vastutusaladele ja huvidele. Meeskonnaliikmed tutvustasid järgmisi
teemasid:
●
●
●
●
●

Strateegiline partnerlus Haridus- ja Teadusministeeriumiga - Kerli Kõiv
NEET-staatuses noorte tugimeede Noorte Tugila - Heidi Paabort
Rahvusvaheline noorsootöö - Kadi Laaneots
Noorteinfo - Riin Luks
Muud jooksvad teemad - Kerli Kõiv

Arutelu.
Otsustati:
2021. aasta tegevuskava on arusaadavalt üles ehitatud ning tegevused fikseeritud.
Tegevmeeskonna liikmed vastutavad tegevuste elluviimise eest vastavalt teemade jaotuse põhjal.

2. EANK töökorraldus
Kerli Kõiv tutvustab tegevmeeskonna poolt koostatud tööjaotuse plaani vastavalt tegevuskava
teemadele. Vastavalt sellele vaadatakse üle ka strateegilise partnerluse eelarve jaotus.
Arutelu ja hääletus.
Poolt: 3 juhatuse liiget
Vastu: 1 juhatuse liige
Kerli Kõiv ei osale hääletusel.
Otsustati:
Eesti ANK meeskond jätkab neljaliikmelisena, tegevjuhi ametikoha kaotamisest tekkivad
ülesanded jagatakse meeskonnaliikmete vahel ära. Sellega seoses tõstetakse Kadi Laaneotsa ja
Riin Luksi töölepingu mahtu 1,0 koormuse peale. Käsunduslepingud Kerli Kõiv ja Heidi
Paabortiga sõlmitakse konkreetsete ülesannete täitmise osas kokkulepitud mahus.
3. Majandusaasta aruanne ja audit
Kerli Kõiv annab ülevaate majandusaasta aruandest ja auditi protsessist. Audiitor tegi põhjaliku
ülevaate ning edastas oma seisukoha.
Hääletus.
Otsus vastu võetud ühehäälselt.
Otsustati:
Majandusaasta aruanne ja audiitori seisukoht suunata üldkoosolekule. Maksta lisatasu
raamatupidajale Aita Lullale täiendavate tööülesannete eest auditi protsessi eestvedamisel.
4. Üldkoosoleku korraldus
Kerli Kõiv tutvustab üldkoosoleku korralduse hetkeseisu. Planeeritud on üldkoosolek Viljandis.
Päevakorra teemad:
●
●
●
●
●

Majandusaasta aruanne
Tegevusaasta 2021
Eesti ANK juubel 20
Ülevaade juhatuse tööst 2018-2021
Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine

●
●
●
●
●
●
●

Juhatuse liikmete valimine
Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Eesti ANK ühiseid mõttetalgud liikmetega
Euroopa Solidaarsuskorpus 2021 (M.Kodi, A. Männiste, Haridus- ja Noorteamet)
Mobiilne noorsootöö
ANK konkurss
Noorteinfo töötoad

Arutelu.
Otsustati:
Vastavalt Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutele toimub EANK kevadine üldkoosolek
2021 veebis Zoom keskkonnas. Kinnitati päevakorra teemad.
5. EANK liikmelisus
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega soovib liituda Rannu Rahvamaja.
Arutelu ja hääletus.
Otsus vastu võetud ühehäälselt.
Otsustati:
Võtta MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks Rannu Rahvamaja alates
10.03.2021. Kadi Laaneots teavitab Rannu Rahvamaja esindajat juhatuse otsusest.
6. Muud teemad
-

-

-

Annely Reile tõstatab küsimuse, et kuidas on tagatud enesehoid Eesti ANK meeskonna
liikmetel. Pannakse paika, kuidas toimub omavaheline suhtlus ning üksteise toetamine
tööalaselt ja ka tööväliselt. Lisaks on ära jagatud kuu kaupa meeskonna liikmete vahel
vastutus üldiste teemadega tegelemiseks;
Lepitakse kokku, et juhatus hakkab läbi viima arenguvestlusi meeskonnaliikmetega;
Heidi Paabort annab ülevaate KOV-ide kohtumise fookuse muutusest tulenevalt
pandeemia olukorrast. EANK teeb 15 min esitluse teemal “Noortekeskuse potentsiaal
pandeemia ajal ja pärast seda”;
Heidi Paabort, Kadi Laaneots ja Merlis Pajustik annavad ülevaate nutika noorsootöö
taotluse hetke olukorrast ning EANK fookustest selle protsessi puhul;
26.märts kohtub Eesti ANK meeskond HTM noorte ja andepoliitika osakonna juhataja
Riin Tammega, muu hulgas uuritakse ka, et kas ta oleks nõus osalema üldkoosolekul.

