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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes,  27. aprillil 2015. a  (kl 18.30-20.00)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Marju Tulva, Aule Kikas, Katre Kuusik,  Anti Aaremaa,   Katrin Krause
 
Puudusid:
Martina Mamontov, Kari Maripuu,  Evelin Tiirik, Tarmo Ola, Elari Udam


Päevakord:

Kogukonnakeskuse töökorraldus.
	Teeme ära! ja prügikampaania.
Päev kodukülas.
Noorteväljak.
Esindaja määrmine Nelja Valla Kogusse.


Kogukonnakeskuse töökorraldus
Oleme saanud Harku vallalt rahastuse kogukonnakeskuse töötaja tegevuse tasustamiseks. Kogukonnakeskuse töötaja konkursile, mis toimus eelmisel aasta lõpus, laekus kaks avaldust ning juhatuse üksmeelne otsus oli, et organisatsiooni igapäevast tegevust hakkab korraldama Aule. Andrus rõhutas, et vaatamata sellele, et meil hakkab olema igapäevase tegevuse korraldamiseks palgaline inimene, jääb juhatuse roll seniseks: strateegiline planeerimine ja organisatsiooni tegevuse suunamine/arendamine.
Otsustati 1) valmistada ette ja sõlmida teenuse osutamise leping alates maikuust; 2) perioodi  jaanuar-aprill 2015 eelarvelistest vahenditest soetada kogukonnakeskuse töö paremaks koraldamiseks  arvuti ja must-valge laserprinter; 3) perioodil jaanuar – aprill 2015 tehtu eest tasustada vastavalt eelarvele proportsionaalselt Aule, Marju ja Andruse tegevust.


Teeme ära! ja prügikampaania
Aule ja Katre andsid ülevaate Teeme Ära! talgute ettevalmistamisest. Prügikampaania arutelu lükkus edasi seoses selle vedajate puudumisega koosolekult. Andrus tutvustas veelkord kampaania sisu.
Otsustati, et Teeme Ära!

Päev kodukülas
Aule andis ülevaate koduküla päeva ja üldkoosoleku ettevalmistamisest. Täpsemad juhised saavad juhatuse liikmed 6. mail toimuval koosolekul. Oluline on, et kõik tänased juhatuse liikmed osalevad 9. mail toimuval sündmusel.
Otsustati jätkata ettevalmistustöödega. 

Noorteväljak
Katrin selgitas noorteväljakuks planeeritud maa-alaga seonduvat. Nüüdseks on selge, et maaüksus, mille oleme vallalt rendile võtnud, ei sobi liigvee tõttu planeeritud tegevusteks. 
Otsustati jätkata sobiva maa-ala leidmist koostöös vallaga

Esindaja määrmine Nelja Valla Kogusse
Alates 2012. a maikuust täitis Nelja Valla Kogus esindusõigust (juhatuse esimehena) Aule Kikas. . Et Aulele on ettepanek tehtud asuda nimetatud organisatsiooni tegevjuhi kohale, siis ei ole tal mõistlik enam juhatuse iikmeks kandideerida. 
Otsustati seada Nelja Valla Kogu juhatuse liikme kandidaadiks Harku valla mittetulundusühingute esindajana Andrus Saliste.

Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 6. mail kell 18.30.


Andrus Saliste
juhatuse esimees

