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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 22. jaanuaril 2014. a  (kl 18.30-23.15 )
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Evelin Tiirik, Katrin Krause, Martina Mamontov Marju Tulva, Aule Kikas, Katre Kuusik

Puudusid:
Tarmo Ola, Kari Maripuu, Anti Aaremaa


Päevakord:

Muraste külaseltsi 2014. a eelarve ja sündmuste kalender.
Uute külaseltsi liikmete vastuvõtmine
Ülevaade Muraste külaselsti liikmeskonnast
Ülevaade tegevusest liikumises Kodukant Harjumaa .
Seminar-merereis 2014
Informatsioon:
	KÜSKile esitatud projekt „Tuhat tutvust“
	Aastavahetuse sündmuste kokkuvõte
	Maa- ja keskkonnakomisjonii tegevusest
Haridus- ja kultuurikomisjoni tegevusest
Volikogu tegevusest
HEAKi pakutavad võimalused
	Kool-kogukonnakeskusega seonduvast



1. Muraste külaseltsi 2014. a eelarve ja sündmuste kalender.
Tutvuti külaseltsi eelarve projektiga; menetleme edasi peale valla eelarve vastuvõtmist ja toetussummade selgumist ning vastavate lepingute sõlmimist.

Lähiaja sündmused: 
13.veebruar ilmub Harku Valla Teataja, millesse peaks minema öömatka (toimub 23.veebruaril) kuulutus. Suusapäeva/vastlapäeva (toimub 2. märtsil) kuulutus läheb järgmisse lehte. Lehepinnad broneerib Martina.  Öömatka kuulutuse korraldab Aule, vastlapäeva oma Evelin.
KOPi rahastuse kohta teeb artikli+pildi Aule.

Idee: kodulehele võiks teha teavituse Muraste vabatahtlike leidmiseks sõnumiga: anna panus  sündmuste korraldamiseks. Ettepanek Karile lahenduse pakkumiseks. 

Ettepanek: alustada läbirääkimisi 2014.a  raamatupidamisteenuse pakkuja teidmiseks. Alustame koheselt ka 2013.a majandusaasta aruande koostamist, et see ei jääks viimasele hetkele. 

	
2. Uute külaseltsi liikmete vastuvõtmine
Avaldused külaseltsi liikmeks astumiseks on esitanud kaks külaelanikku. 

Otsustati võtta vastu külaseltsi liikmeks Ree Teinberg ja  Pille Lamp. Andrus korraldab tervituskirja ja liikmemaksuinfo saatmise.

3. Ülevaade Muraste külaseltsi liikmeskonnast
Andrus andis ülevaate  Muraste külaseltsi liikmeskonnast. Osaliselt on edastatud juba 2014.a liikmemaksuteatised. Kahjuks on liikmeid, kes neid eiravad. 

Liikmemaksu laekumine: 2011 on 92%; 2012 on 88%; 2013 on 85%.
Liikmeid: 2009 - 46 liiget; 2010  - 90; 2011 – 98; 2012 – 114; 2013  - 140 (lahkus 4 liiget, lisandunud 30); 2014 -  prognoos 170 liiget 

Otsustati tuginedes Muraste külaseltsi põhikirja  punktile 4.2. arvata välja Erki Kuningas Muraste külaseltsi liikmete hulgast kolmel järjestikusel aastal liikmemaksu tasumata jätmise tõttu. 

4. Ülevaade tegevusest liikumises Kodukant Harjumaa
Andrus tegi ülevaate liikumise Kodukant tegevusest. Alates 2013. aastast on Muraste külaselts MTÜ Kodukant Harjumaa  liige ning Andrus osutus valituks ka sealsesse juhatusse - seetõttu on meil veelgi suurem kohustus  panustada oma tegevuse ja mõtetega organisatsiooni arendamisse, pakkuda lahendusi ja ideid strateegia kujundamisse jne.
Otsustati informatsioon võtta teadmiseks.

5. Seminar-merereis 2014
Seminari ettevalmistused on tehtud. Osaleb 7 külaseltsi liiget, sh 5 juhatuse liiget
Ajakava:
Kolmapäev, 29. jaanuar 
18.00 - 21.00 konverentsisaalis seminar
Teema: Paeplats – visioon   kolmes suunas: paeplatsi väljanägemine; paeplatsi haldamine (mtü, oü), paeplatsi turundamine ja majandamine)
Neljapäev, 30. jaanuar   
09:30 – 12:00 konverentsisaalis seminar  
Teema: Kogukonnateenused, haldusteenused ((mõelge teenuseid, mida saame pakkuda; millised on haldamist vajavad kohad ning kuidas neid  hallata (nt mänguväljakud, teadetetahvlid, vaateplatvorm, jt)
19.30-21:00 konverentsisaalis seminar
Teema: Külapäev, küla arengukava (külapäeva meie ala visioon; arengukava ülevaatus ehk mis tehtud, mida maha vaja võtta, mida vaja lisada- ettevalmistus üldkoosolekuks)


6. Informatsioon:
a. KÜSKile esitatud organisatsiooni arenguhüppe projekt „Tuhat tutvust“; tehniline kontroll edukalt läbitud, rahastamise/mitterahastamise otsus selgub märtsi keskel. 
b. HEAKi pakutavad võimalused: kas oleme valmis osalema mtü-de mentorprogrammis.
c. Kool-kogukonnakeskusega seonduvast andis ülevaate Katrin. 17. märtsil toimub selleteemaline kohtumine valla esindajatega. Teemaga jätkame.
d. Aja puudusel jäävad käsitlemata teemad, mis puudutavad meie liikmete osalemist komisjonides ja volikogu töös; nende teemade juurde tullakse tagasi järgmistel koosolekutel.
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Andrus Saliste
juhatuse esimees

