


2(2)





file_0.png

file_1.wmf





MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste,  9. detsember  2015. a  
 


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

 


Päevakord:

Tegevused kogukonnakeskuses: novembrikuu ülevaade;
Teenuste hinnakiri; 
2016 eelarve projekt; 
Detsembrikuu sündmuste ettevalmistus; 
Juhatuse motivatsiooniüritus;
Kodulehe ja infokirja temaatika.
 

Tegevused kogukonnakeskuses: novembrikuu ülevaade.
Aule tegi ülevaate novembrikuu tegevusest kogukonnakeskuses: koolimajas ja kogukonnakeskuses toimuva kohta saadame välja igal nädalal kava, lisaks on suur hulk organisatsoorseid  ja sündmusi ettevalmistavaid ülesandeid. Vald rahastab kogukonnakeskuse tegevust (palgafond) ca 60% ulatuses normaaltööajast, tegelikkuses on kogukonnakeskus üldjuhul avatud 8.30-20/21 ja vajadusel ka nädalavahetustel ehk seni, kuni on majas külaseltsi poolt pakutavad tegevused. 
Otsustati tegeleda aktiivselt vabatahtlike kaaasamisega ning täiendava palgafondi loomisega (teenuste müük, kontserdite korrraldus jne). 

Teenuste hinnakiri.
Toimus teenuste hinnakirja esimene lugemine. Juhatuse liikmetele jäi ülesandeks hinnakirja projekt läbi töötada ning teha ettepanekuid selle täiendamiseks/muutmiseks hiljemalt 14.detsembril. Eesmärk on hinnakirja rakendamine alates 1. jaanuarist.
Otsustati esitada ettepanekud või kooskõlastus teenuste hinnakirja kohta hiljemalt 14. detsembril. 



2016 eelarve projekt
Toimus eelarve esmane arutelu. Täpsed numbrid selguvad detsembrikuu jooksud, eelarve kinnitamine juhatuse poolt toimub jaanuari esimesel koosolekul.
Otsustati eelarve teemaga jätkata jaanuari esimesel koosolekul, mil kontrollarvud on selgunud.

Detsembrikuu sündmuste ettevalmistus. 
Tulekul: Päkapikumaa ja taidlejate jõulukontsert 13. detsembril, Jan Uuspõllu monotükk „Päkapikk“ 18. detsembril ning Anet Vaikmaa ja Triinu Kont-Kontsoni kontsert „Sulle, kes sa kaugel...“ 20. detsembril. Lisaks toimuvad traditsioonilised tegevused, mille kohta anname teada igal esmaspäeval infokirja vahenduse. 
Lisaks on broneeritud: 11. veebruar Tanel Padar ja Danel Pandre akustiline kontsert ja 27.märts  Kuusalu Rahvateater etendusega „Teise mehe pea“.
Otsustati sündmuste ettevalmistusega jätkata valitud kursil

Juhatuse motivatsiooniüritus - väljasõit.
Esialgselt planeeritud sõitu Obinitsas toimuvale Soome-Ugri külade foorumile ei toimu juhatuse liikmete vähese huvi või ajalise mittesobivuse  tõttu. 
Otsustati planeerida traditsiooniline laevareis Rootsi (koos seminariga) jaanuari teises pooles väljumisega neljapäeval. 

Kodulehe ja infokirja temaatika.
Kodulehe valmimine on hetkel veel ootel, tegeleme sellega 14. detsembrist alates, kui „Meie Muraste“ on läinud trükki. Esimene e-kirja postitus MailChimpi kaudu läheb listi 10.detsembril.
Otsustati võtta info teadmiseks
 
   

Andrus Saliste
juhatuse esimees

