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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste,  28. oktoober  2015. a  
 


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

 


Päevakord:

Projektipõhise hindamiskomisjoni tagasiside; 
Tagasiside Nelja Valla Kogu seirest; 
Saabuvad sündmused;
Liikmehõive:
Kohapeal algatatud küsimused.


Projektipõhise hindamiskomisjoni tagasiside 
Andrus tegi ülevaate Harku valla projektipõhise hindamiskomisjoni koosolekust, mis toimus 23.oktoobril. Meie taotlus rahuldati vastavalt allolevale tabelile (sinine- toetatud tegevus; punane – mittetoetatav tegevus). Teeme Ära! talguteks vajamineva konteineri toob kohale Harku vallavalitsus ning seetõttu selleks me raha ei saa. Külakeskuse töötaja tasustamise aluseks on 2015.a III kvartali mediaanpalk ehk 616 eurot kuus (bruto). 

2016
Ühekordsed sündmused
Toetuse Harku valla EA-st
veebruar



Vastlapäev  (09. 02)
150

Öömatk (23.02)
300
Aprill



Õhtu kodukülas
150
Mai



Mudelismipäev
300

Turvalisuse päev
300

Teeme Ära! talgud
konteiner
juuni



Jaaniõhtu
300
september



Perepäev

150
oktoober



Eakatate päev

150

Paemehe  Muraton
300
november



Kodanikupäev
150

Kadripäev
150
detsember



Imeline Jõulumaa.
300
2016
Seeriasündmused


Rännakud looduses
180

Tüdrukute klubi
300

Eakate tervisesari
300

Lihtsalt liikuma!
300

Loengute/kohtumiste sari „Siililegi selge“
300

Harku valla külade ümarlaua kohtumised
300

Otsustati teadaoleva informatsiooni põhjal valmistada ette 2016. a tegevuskava, kalenderplaan  ja eelarve (Aule).

Tagasiside Nelja Valla Kogu seirest
Aule andis ülevaate Nelja Valla Kogu seirest Harku valda, sh Muraste Paeplatsile. Seirekomisjon rõhutas vajadust ala kasutamine hästi läbi mõelda. 
Käime Paeplatsi hooajaväliselt regulaarsusega kord kuus koristamas ning oleme lubanud küsijatel ladustada põlevat  puitmaterjali lõkkeasemele, kahjuks on keegi meie usaldust kuritarvitanud ning lõkkeaseme ümbruse risustanud. Tooja otsing sotsiaalmeedia kaudu ei andnud tulemust. 
Otsustati jätkata Paeplatsi kontseptsiooni (sh turundus) koostamisega.

Saabuvad sündmused
23. novembril – Harku valla vabaühenduste ümarlaud,
26. novembril – Maarja-Liis Ilusa ja Peeter Rebase kontsert.

Liikmehõive
Seoses elukoha muudatustega on esitanud avalduse külaseltsist lahkumiseks 2  senist liiget, 1 liige ei pea vajalikuks kahe perekonnaliikme liikmelisust külaselstis – avalduse on külasesltist lahkumiseks esitanud 3 senist liiget. Külaseltsi liikmete arv pärast muudatuse tegemist on 184.
Otsustati kinnitada Anneli Tammiku, Mari Puki ja Meeli Sirvi lahkumine külaseltsi liikmeskonnast alates vastava avalduse esitamisest.  

Kohapeal algatatud teemad 
Igal koosolekul vaatame üle eelmisel koosolekul võetud ülesanded ja jälgime nende täitmist. 
Päevakorras: rendihinnad meil ja mujal, vahendus, koostöö kohvi- ja söögi pakkumisel; olemasolevate varade kaaardistus; soodustused, teenused (nt plakati, kuulutuse kujundamine).
Otsustati jätkata tegevust kogukonnateenuste valiku laiendamiseks ning hinnakirja väljatöötamiseks 
 
  

Andrus Saliste
juhatuse esimees




