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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste,  9. september  2015. a  
 


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

Külalisena osales 4. päevakorrapunkti arutamisel Evar Ojasaar


Päevakord:

Kodulehekülje arendustööd
	Laopinna kasutusest
	Ettepanekute tegemine tunnustamiseks
	Sündmuste ettevalmistamine


Kodulehe arendustööd
Roger Puks on valmis saanud meie kodulehe põhja, meie omakorda oleme ette valmistanud  lehe ülesehituse „puu“. Koosolekul toimus ettevalmistatud struktuuri arutelu, tehti ettepanekuid selle täiendamiseks
Otsustati edastada uue kodulehe ettevalmistajale kodulehe uus võimalik struktuur. Töö uue kodulehe ettevalmistamisega jätkub. 

Laopinna kasutusest
Seoses kogukonnakeskusesse laopinna ehitusega, oleme vabastanud senini meie kasutuses olnud keldripinna Muraste tee kortermajas.  Suur tänu kolimisel osalenud juhatuse liikmetele Evelin, Marju, Hannes, Aule; samuti perekond Taberlandile. 
Otsustati Muraste Heatoe Fondi vahenditest eraldada 50 eurot tänukingituse tegemiseks keldri omanikule. Kingituse ettevalmistuse ja üleandmise korraldab Kaire Taberland.
 
Ettepanekute tegemine tunnustamiseks

Harku vallavalitsus ootab kandidaate Erna ja Juhan Tui preemiale. Preemia kandidaatideks sobivad meie valla elanikud, kes on silmapaistvalt panustanud paikkondliku kultuuri ja/või hariduse edendamisse või paikkonna elu mingil muul silmapaistval viisil edendanud. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2015. Samuti saavad volikogu liikmed esitada ettepanekuid Harku valla teenetemärgile kandideerijate kohta. 
Otsustati esitada Tui preemia kandidaadiks Val Rajasaar aastatepikkuse loodusharidusliku tegevuse edendamise eest. Taotluse esitamise korraldab Aule.  Meie juhatuses olevatele Harku vallavolikogu liikmetele tehti ettepanekuid  võimalike Harku valla teenetemärgi kanidaatide esitamise kohta. Ettepanekute esitamine on volikogu liikmete pädevuses.    

Sündmuste ettevalmistamine
Aule tegi ülevaate töökorraldusest ja õhtustest tegevustest koolimajas. Ettevalmistamisel on nt rahvateatrite, samuti lasteetenduste toomine; samuti eakate tervisevõimlemine jne. 

3. oktoobril toimub Paemehe Muraton. Korraldustoimkonda kaasatakse täiendavalt inimesi. Märksõnad:  vanade Paemeeste kaasamine, kivitõste, mölkky, trepijooks, kartuli koorimine, murameedik; tätoveering unistuste naine, suuga vee kandmine, aupaiste, pritsimehed, jooks trepist,  vise, tippimine, tõstmised, kostüüm). Järgmine korraldustoimkonna kokkusaamine 23. septembri koosolekul. 
Otsustati: Aule  teeb teekonna kirjelduse ning võtab ühendust võimalike päeva läbiviijatega. Igasugused ettepanekud ja toetusavaldused on oodatud.


Järgmine  korraline juhatuse koosolek toimub 23. septembril kell 18.30



 

Andrus Saliste
juhatuse esimees




