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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste,  10. juuni  2015. a  
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
Marju Tulva, Katrin Krause, Hannes Reinola, Katre Kuusik, Aule Kikas, Andrus Saliste,
 Puudusid:
Evelin Tiirik, Elari Udam


Päevakord:

Liikmehõive
Harku valla külade päev
Suvine kalender
Prügikastikampaania korraldusest
Juhatuse töökorraldus


Liikmehõive
Muraste külaseltsile on laekunud kaks avaldust külaseltsiga liitumiseks. Avalduste kooskõlastamine on toimunud elektooniliselt juhatuse e-kirja listi juhatus@muraste.ee kaudu. 
Otsustati vastu võtta Muraste külaseltsi liikmeks Meelis Tarto (Varre t) 8. juunil 2015 ja Marju Randla 8. juunil 2015 esitatud avalduse alusel. Aule korraldab liitujatele tervituskirja ja liikmemaksuinfo saatmise.	
Harku valla külade päev
Aule andis ülevaate külade päeva ettevalmistamisest. Hea idee sündis kohapeal: oksjonikaubaks on peopakett külaseltsi pakutavatest teenustest (telgid, helitehnika, pannkoogilaud, vajadusel ka generaator). Töötuba toimub neljapäeval, 11. juunil kell 19  - paneme kokku kogu meie ala. Ette on vaja valmistada ka isetegevuskava.
Otsustati end kokku võtta ja asi kenasti ära teha
Suvine kalender
Suvised planeeritud sündmused on: jaaniõhtu 23. juunil (korraldamine otsustatakse 12. juunil); võrkpalliturniir juulis (koostöö spordirahvaga); augusti alguses perehommik kirbukaga (vedaja Marit Pajur kortermajade piirkonnast); 22.august Vanamõisa külade tänav (osalemiseks nõusolek Marjult ja Aulelt); augustisse on planeeritud veel spordipäev ja muinastulede öö. Toimuvad traditsioonilised liikumisklubi ettevõtmised. 
Tulemas on kohtumised kooli ja valla esindajatega, et ette valmistuda kolimiseks külakeskuse ruumidesse. Külakeksuse ruumi loodame kätte saada juuli alguses. Oluline on täpsustada teiste ruumide (aula, kodunduse klass) kasutamise tingimused ja võimalused. 
Otsustati jätkata täiendavate meeskondade kaasamisega ning sündmuste ettevalmistamisega. Tegevusi koordineerib Aule. Kõigi abi, ettepanekud, mõtted paremaks korraldamiseks on oodatud.
Prügikastikampaania korraldusest
Jätkame maikuus pooleli jäänud prügikoristuse teavituskampaaniaga ettevalmistamisega. Plaan on see viia läbi augusti lõpus/septembri alguses.  
Otsustati olla igati toeks projektijuhile (Andrus) teavituskampaania ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 
Juhatuse töökorraldus
Toimus arutelu juhatuse töökorraldusest ja vabatahtlikust vastutusest. Enamus tehnilisest ja ettevalmistavast tööst on küll Aule õlul; sisendid tegevuse kohta peaks tulema aga ikkagi juhatuselt- valdkonnajuhtidelt. Andrus saadab tegevuste listi juhatuse liikmetele.
Otsustati jätkata teema käsitlemisega järgmisel koosolekul.
Uut koosoleku toimumise aega kokku ei lepitud; kokkusaamised toimuvad vastavalt vajadusele. 


Andrus Saliste
juhatuse esimees

