
Eesti   ANK  tegevmeeskonna ja juhatuse  liikmete ühiskoosolek u protokoll  3/2021

   

Aeg: 16.-17.  veebruar 2021

Koht: Tartu

Osalejad:  Kerli  Kõiv,  Merlis  Pajustik, Annely Reile, Ege Enok, Riin Luks, Heidi Paabort, Kadi

Laaneots, Maivi Liiskmann

 

Juhataja:  Kerli   Kõiv Protokollija: Kadi Laaneots  

Päevakord:  

1. Juhatuse ja tegevmeeskonna ühisarutelu
2. Liikmelisus
3. Eesti ANK eelarve

Arutelud   ja   otsused:  

1. Juhatuse ja tegevmeeskonna ühisarutelu

Tegevmeeskonna ja juhatuse liikmed kaardistasid nende töös olevad teemad ja ülesanded. Lisaks
jaotati tegevjuhi vedada olnud ülesanded ja strateegilise partnerluse ülesanded teemade kaupa.
Iga meeskonna- ja juhatuse liige tutvustas oma mõtteid seoses oma töö ja plaanidega Eesti
ANK-is. Kahe päeva jooksul töötati välja tööplaan, jaotati tööülesanded teemade kaupa, tekkisid
tegevussuunad, mis jaotuvad meeskonnaliikmete vahel. Kerli Kõiv teeb ettepaneku anda
meeskonnale volitus 10. märtsiks välja töötada lõplik mudel. Toimub hääletus juhatuse liikmete
poolt.

Hääletus:

Poolt: 3

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Kerli Kõiv ei osalenud hääletusel.

Otsustati: Tegevmeeskond koostab lõpliku mudeli 2021. aasta tegevuste elluviimiseks ning
tutvustab seda juhatusele 10. märtsil.



Lepitakse kokku ka omavahelises kommunikatsioonis. Tegevmeeskonna koosolekud toimuvad
23.02 ja 04.03. Ühine koosolek juhatusega 10.03. Pärast 10.03 rakendatakse ka iganädalased
juhatusele avatud meeskonna arutelukoosolekuid, ühistööpäevi ning vajadusel kohtub juhatus ka
tegevmeeskonnast eraldi.

2. Liikmelisus

Tegevbüroo palub juhatuse liikmetel teha otsus seoses Viimsi Noortekeskuse sooviga astuda
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmeks.

Poolt: 4

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsustati:

Võtta liikmeks Viimsi Noortekeskus alates 17.02.2021. Kadi Laaneots teavitab Viimsi
Noortekeskuse esindajat.

3. Eesti ANK eelarve

2021.aastal on kasutada riikliku strateegilise partnerluse toetus tegevuste elluviimiseks. Kerli
Kõiv juhib tähelepanu, et 2021 tegevuskava välja töötades ja ellu viies tuleb mõelda ka
jätkusuutlikkuse peale ning kuidas jätkata aastal 2022.  Toimub arutelu.

Otsustati:

Kui aastaks 2022 on täiendavaid ressursivajadusi või kui on vaja rakendada liikmemaksueelarvet
pooleliolevate või arendamisvajavate teemade osas, siis tulevad need teemad sügisesse
üldkoosolekusse, kus liikmed saavad teha ühise otsuse liikmemaksu eelarve kasutamise osas
Eesti ANK tegevussuundade edasiminemiseks.


