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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE  KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste,  9. november  2016. a  
 


Juhatas:
Evelin Tiirik
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
Katre Kuusik, Evelin Tiirik, Marju Tulva, Hannes Reinola, Aule Kikas
Puudusid:
Elari Udam, Silva Kiili, Katrin Krause, Evar Ojasaar,
 

Päevakord:

1) Taaskasutuskonteinerid Murastes; 
2) Lähiaja ürituste kalendri ülevaade;
3) Jõulupildistamine;
4) Harjumaa 2016 aasta kodanikuühenduse tiitlile kandideerijate hindamine
 

Taaskasutuskonteinerid Murastes
Arutusel oli taaskasutuskonteinerite asukohad praktilisest ja esteetilisest küljest vaadatuna. Rahulolematus on eelkõige klaaskonteinerite asukohtade ja välimuse suhtes, teemaks oli nn jäätmeaedade rajamine. 
Otsustati teema Evelini juhtimisel täpsustada valla vastava ametnikuga (õigusaktid, võimalused jne) 


Lähiaja ürituste kalendri ülevaade;
- 15. nov kl 14.30-16 kohtumine Põlva partnerluskoguga – Leader tegevusgrupp; osalevad Muratse külaseltsi ja Harku valla esindajad, teemaks valla ja külaseltsi koostöö, rahastus- ja toetusvõimalused, külakeskuse toimemudel – Aule valmistab ettekande;
- 15. nov kl 19 Muraste päkapikumaad (11.dets) ettevalmistav koosolek (taidluskollektiivide juhid ja vabarahtlikud abilised ettevalmistavaks tegevuseks ja läbiviimiseks) – kaasatud taidluskollektiivid ja vabatahtlikud;
- 16. nov  kl 18.30 arengukava seminar;
- 21. nov kl 18 ümarlaud Vääna-Jõesuus – seekord antud korraldus Vääna-Jõesuu külaseltsile;
- 23. nov vabatahtlike kaasamise päev Siseministeeriumis (meile kutse kui märgi omanikule, Aule osaleb);
- 24. nov kontsert ja vabatahtliku algatuse tunnustamine (tänukirjad vastavalt juhatusest kokkulepitule);
- 3. dets Vääna jõululaat – kaasame käsitööringi;
- 9.  dets kooli jõululaat kl 14.30-16.00 – kutsime rahvast osalema;
- 11. dets - Muraste päkpikumaa ja kontsert.
Teemaks oli ka külasse meeleolu loovate dekoratsioonide valmistamine. 
 Otsustati tegevustesse panustada vastavalt igaühe võimalustele.

Jõlupildistamine 
Nagu tradistiooniks on saanud, teeme ka sel aastal juhatuse jõulutervituse - foto. Juhatuse koosolekul arutati  läbi kolm erinevat ideed.
Otsustati viia pildistamine läbi 14. novembril. Juhised täpsustuvad. 


 Harjumaa 2016 aasta kodanikuühenduse tiitlile kandideerijate hindamine
Muraste külaselts sai 2015 aastal Harjumaa aasta kodanikuühenduse tiitli omanikus. Tänavusel konkursil oleme üheks hindajaks kodanikuühenduse tiitlile kandideerijate kategoorias. Tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Harjumaal, kes on silma paistnud kohaliku või maakondliku elu arendamisega, on kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud kohalikke kaasavaid projekte, koostööaldis teiste ühenduste/ettevõtjate ja kohaliku omavalitsusega.
Otsustati juhatuses läbiviidud hindamise tulemus edastada Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele


Järgmine juhatuse koosolek toimub 23. novembril, läbivaks teemaks organisatsiooni arenguanalüüs




Evelin Tiirik
koosoleku juhataja

