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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  


Murastes, 22. mai 2013. a  (kl 18.30- 23.13)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Marju Tulva, Evelin Tiirik, Aule Kikas, Katrin Krause, Martina Mamontov,  Tarmo Ole, 
Puudusid:
juhatuse liikmed  Kristjan Veelmaa    Hanno Šavitch, Ivar Vilk, Kari Maripuu





Päevakord:

Liikluspäeva  tagasiside 
Marju andis ülevaate 18. mail toimunud Muraste liikluspäeva kohta. Saadud tagasiside kohaselt  jäid osalejad ettevõtmisega rahule. Osalejaid oli ligikaudu 300.
Otsustati jätkata toredate sündmuste korraldamist. Andrus kiidab  korraldustoimkonda ja tänab südamest kõiki toetajaid.  Martina korraldab tänukirja vormi väljatöötamise, mida saab panustanutele kinkida. 

Külategevuse meediakajastused 
Kahest lehest on välja jäänud Muraste külaseltsi esitatud lood. Peame olema ise hoolikamad artiklite kirjutajad ja esitajad. 
Otsustati koostada korralik meediaplaan ning korraldada kokkusaamine valla kommunikatsioonijuhi ja Harku Valla Teataja peatoimetajaga. 

2012.a tegevusaruanne 
Reede õhtuks (24.mai) saata Aulele viimased sisendid tegevuskava jaoks. 
Otsustati: tegevusaruande kirjutab kokku Aule 27. mai hommikuks, siis on kiire juhatuses kooskõlastamine; üldkoosoleku kutse saadetakse välja 31. mail. Aule valmistab ette üldkoosoleku päevakava. 

Külaseltsi infokirja  koostamise
Arutati infolisti kasutamise probleeme: infot on palju, filtreerimine raske (mida võtta, mida jätta)
Otsustati kaasata huvilisi infokirja koostamise juurde, et jagada koormust ja kaasata uusi tegijaid külaseltsi tegemiste juurde.

Vabaühenduste ümarlaua ülevaade 
Andrus andis ülevaate Harku valla vabaühenduste ümarlaua 20. mail toimunud koosolekust. Otsustati võtta info teadmiseks.

Üldkoosoleku ja mänguväljaku avamise planeerimine 
Ülesannete jaotus:
Martina – helitehnika 
Katrin – telk
Katrin- 50 klapptooli, 4 lauda
Korjanduskarp - Martina
Plakatile ka vastav tekst; konto ja annetus rattahoidja ja mänguväljakute hoolduseks jaoks
Päevajuht: Hana
Koogid: Marju, Evelin, Katrin, Evelyn, Aule + FB teavitused 
Marju ja Andrus – majandusaasta aruande rahaline pool
Aule - koosoleku korraldus (päevakava, info valla lehte ja küla infolisti, tegevusaruande kokkupanek, telgi kujundus, lilled, silt. lipp)
Martina: külalised, kutsed 
List: andmed saadame Andrusele
Aule: valla kalendrisse info

Otsustati koondada jõuvarud edukaks üldkoosoleku  läbiviimiseks. Üks kõigi, kõik ühe eest! Kutsed lähevad välja 31. mai.  Üldkoosolek ja mänguväljaku avamine toimub 15. Juunil.

Küladepäev 2013 
8. juunil toimub traditsiooniline Harku valla küladepäev.  On viimane aeg kokku panna meeskond, kellega esindada Muraste küla aasta suurimal külade peol ja jõukatsumisel. Seekord on peoplatsiks Tabasalu Ühisgümnaasiumi esine väljak. 
Saadame kirja FB infolisti, et saada teada külarahva valmisolekust osaleda külapäeval. Samuti edastame üleskutse ettevõtjatele selle kohta, et plaanime külatelgis teha väljanäituse, kus tutvustame voldikute,  reklaamesemete vmt kaudu oma küla ettevõtjaid/ettevõtteid. Oldagu aga varmad end nähtavamaks tegema! 
Võistlusalad, kus vajame Muraste atleete jõu, tarkuse, kiiruse, osavuse, nutikuse jne valdkondades, on: 
Mälumäng - võistkonnas võib osaleda kuni 5 inimest. 
Jalgpall - meeskonnas on 6+1 mängijat 
Võrkpall - võistkonnas on 5 liiget (2 naist, 3 meest)
Tänavakorvpall - 3X3 formaadis ühe  korvi all. 
Oksjon - külapeol toimub traditsiooniline oksjon, osjonieseme idee on juba olemas Oma roll on ka külatelgis pakutavalHinnatakse ka külatelgi tegevust
Eraldi hinnatakse ka külatelgis toimuvat/pakutavat.  
	
Otsustati korraldada külapäeva koosolek teisipäeval, 28. mail Aule juures; kutse saadab Aule e-posti ja FB lehele.

Haldusleping vaateplatvormi ja valla sotsiaalmaade hooldamiseks
Andrus tutvustas võimalust sõlmida vallaga haldusleping, millega antakse üle vaateplatvormi ümbruse hooldamine külaseltsile. 
Katrin tegi ettepaneku tegelda vaateplatvormi seadustamise ja turundamisega.
Aule tutvustas valla võimalust toetada Pangapealse 3a ja 3b ning Kolmiku 42 korrastamist.
Katrin võtab hinnapakkumise Kolmiku 42 maaüksuse korrastamist. 
Infratöörühmale meeldetuletuseks (Tarmo, Kari ja Kristjan!): kodulehel oleva Anna teada! vormi vahendusel tulnud teadetele korraldada kohene tagasiside andmine, probleemide registreerimine ja vallale edastamine ning tegevuse jälgimine.  Kes võtab selle enda korraldada?
Otsustati toetada üldjuhul halduslepingu sõlmimist, arutame enne allkirjastamist veel juhatuses selle tingimusi ja siis teeme lõpliku otsuse. 

Külaseltsi liikmehõive
Andrus:  Avalduse külaseltsi liikmeks astumiseks on esitanud  Õie Sullakatko (Muraste tee) ja Silja  Laht (Hansu tee). 
Tänase seisuga oli külaseltsis 120 liiget, 2013. a liikmemaks on makstud  75% liikmetest. 
Otsustati võtta vastu külaseltsi liikmeks Õie Sullakatko ja Silja Laht.

Kohapeal algatatud küsimused
Andrus: kas on eestvedajaid, kes korraldaks külaturu tegemist? Meil võiks olla regulaarselt toimiv väike armas turg. Kes teaks kedagi, kes võiks asja vedada?
Martina: jaanipäeva korraldamine on vaja ära otsustada. Aule räägib Tilgu sadama esindajaga. Martina korraldab esinejaga läbirääkimise. Jätkame teemaga järgmisel koosolekul. 

 
Andrus Saliste
koosoleku juhataja

