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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 9. juuli 2014. a  (kl 18.30-20.35)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Marju Tulva, Aule Kikas, Kari Maripuu,  Martina Mamontov  

Puudusid:
juhatuse liikmed Evelin Tiirik, Katre Kuusik,  Anti Aaremaa, Katrin Krause, Tarmo Ola, Elari Udam


Päevakord:

Juhatuse tegevuste kaardistamine.
Dokumendihaldus ja asjaajamise korraldus.
Koolisuunaline tegevus.
Ajaleht „Meie Muraste“.
Teenuste hinnakirja kinnitamine.

Juhatuse liikmete tegevuste kaardistamine
Korduvalt on teemaks olnud juhatuse liikmete tööjaotus. Olukord paraneb ja muutub lihtsamaks, kui saame palgata töötaja, kelle ülesandeks saab olema igapäevase töö korraldamne,  seni aga on vaja taas üle vaadata tööjaotus, sest  praegu on valdav tegevus  ja suur koormus 2-3 inimese õlul. 
Otsustati: Andrus valmistab ette juhatuse tegevuste kaardistamise
Dokumendihaldus ja asjaajamise korraldus
Seoses Microsofti tarkvara kasutuselevõtu võimalusega vaatame  üle oma dokumendihaldusega seonduva. Meil on olemas asjaajamiskord, vajadusel tuleb seda värskendada.
Otsustati: Kari korraldab tarkvara jaotamise järgmisel koosolekul (kaasa mälupulgad!); Aule vaatab üle asjaajamiskorra ning teeb meeldetuletava kokkuvõtte juhatuse liikmetele. 
Koolisuunaline tegevus
Koostöö Muraste kooli juures koolivälisel ajal ringitegevuse organiseerimisega käib, tubli töö on teinud Anneli Habicht, kes korraldas küsitluse ja tegi vastava kokkuvõtte soovidest  ja vajadustest võimalike saalitreeningutega: 
Online küsitlusele koguti vastuseid 20-30.06.14. Küsitlusele vastas 77 inimest, sh 58 naist ja 19 meest. 
Pallimängud.
Võrkpalli treeningute vastu tundis huvi 12 inimest, neist 7 naist ja 5 meest. 1 vastanud naine eelistas treeninda 2x nädalas, kõigile ülejäänutele sobis 1x nädalas. Korvpalli treeningute vastu tundis huvi 12 inimest, neist 2 naist ja 10 meest. 2 naist ja 6 meest soovis treeninda 1 x nädalas, 4 meest märkis soovitavaks treeningsageduseks 2x nädalas. Treeninguaegadest eelistasid võrkpalli ja korvpallihuvilised vastajad E-N kl 19-21, ühele vastajale ei sobinud E õhtu. Nädalalõppusid pallitreeninguteks ei eelistatud.
Rühmatreeningud.
Aeroobika treeningute vastu näitas huvi üles 34 inimest, neist 33 naist. 19 naist ja 1 mees soovis tegelda aeroobikaga Murastes 1x nädalas, 14 naist eelistas koormust 2x nädalas. Valdavalt (29-le vastanule) sobis treeninguteks tööpäevade õhtune aeg (E-N kl 19-21); 5-le vastanule sobis ka P ja 2-le aeroobikahuvilisele L. Aeroobia stiilidest eelistati: tugevamat lihastreeningut (nt Body Pump, Body Balance) 5 inimese poolt; lihtsamat ja kergema koormusega, mittetantsulist treeningut 4 inimese poolt; Pilates treeningut 3 inimese poolt; Zumbat soovis samuti 3 vastanut; Toning ja Shaping leidsid mainimist ühel korral. 
Joogatreeningute soovi avaldas 45 vastanud, neist 3 meest. 30 inimest eelistas tegeleda joogaga 1x nädalas, 15-le sobis regulaarsus 2x nädalas. Valdavalt (35 vastanud) eelistati toimumisajana E-N kl 19-21. 8 inimest avaldas valmisolekut treenida pühapäeviti ja 5 laupäeviti. Joogastiilidest eelistati Ashtanga joogat (2 vastanut). Ühel korral mainiti joogastiile Basic, Kriya Hatha, Kundalin ja Power Yoga.
Täiendavate kommentaaride ja ettepanekutena mainiti lisaks treeningstiilide eelistusele:
• treeningute vajadust Murastes eelkõige väikelastele
• muret, et rühmatreeningute hinnad tulevad kõrged
• huvi lauatennise (2 inimest) ja koroona mängimise võimaluste vastu Muraste koolis
• huvi jõusaali treeningute vastu
• huvi rahvatantsu treeningute vastu
• huvi salsa jm ladina-ameerika tantsutreeningu vastu
• soovitati Murastes elavat Pilates´e treenerit Anne Lepik´ut juhendajaks

Otsutati kenasti kulgenud koostööd jätkata. 
Ajaleht „Meie Muraste“
Meie esimese oma küla ajalehe materjal on koos:  kujundatud, küljendatud. Toimub veel viimane korrektiivi tegemine ja üle lugemine. Trükist peaks leht tulema 17. juulil. 
Teenuste hinnakirja kinnitamine
Tutvuti eelnevalt kooskõlastusel olnud teenuste hinnakirjaga projektiga, tehti mõned korrektuurid ning täpsustati kogukonnateenuste osutamise põhimõtteid.
Otsustati kinnitada „Muraste külaseltsi kogukonnateenuste hinnakiri“ vastavalt juuresolevale lisale. Eeskirja täitmise  korraldavaks ja vastutavaks  isikuks määrati Aule Kikas.  
Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 6. augusil 18.30 Aule juures

Andrus Saliste
juhatuse esimees 

Muraste külaseltsi kogukonnateenuste hinnakiri
Kinnitatud Muraste külaseltsi juhatuse otsusega 9. juulil 2014. a 

Kinnitada hinnad  järgmistele Muraste külaseltsi poolt pakutavatele teenustele:


Teenuse hind  
Muraste külaseltsi liikmetele
Teenuse hind mitteliikmetele
1.1.
Sõiduauto haagis * vt lisa 1



	4 h

  5 € 
10 €

	8 h

10 €
15 €

	24 h

20 €
25 €

Lisatund
  1 €
  2 €

Pikem aeg
Kokkuleppel
Kokkleppel

Tagatis
10 €
40 €
1.2. 
Telk 3x3 pop-up (2 tk) * vt lisa 2



	24 h

20 €
25 €
1.3.
Generaator* vt lisa 3



	24 h

20€
25 €

Tagatisraha
10
40
1.4.
Laud pinkidega* vt lisa 4



	24 h

5 €
10 €
1.5. 
Helitehnika komplekt koos transpordi, paigalduse ja mahavõtuga* vt lisa 5



	6 h Muraste  ja lähiümbrus

100 €
150 €

alates 15 km lisandub transporditasu 1€/km


1.6. 
Paeplatsi kasutamine



	peresündmuste läbiviimiseks

Soovituslik annetus 10-20 €
Soovituslik annetus 15-25 €

	kommertstegevuste läbiviimiseks

Kokkuleppel
Kokkuleppel
1.7. 
Sündmuste korraldamine 



	matkad, sünnipäevad, kokkutulekud  jne) ja tegevustega sisustamine; (näomaalingud, kostümeeritud tegelased jne), toitlustamine

Kokkuleppel
Kokkuleppel

	Muraste külaseltsi juhatusel on õigus muuta  punktides  1.1 – 1.6 nimetatud teenuste tasu või vabastada tasumisest  taotleja põhjendatud avalduse põhjal (heategevus jne).

Muraste külaselsti liikmetele mõeldud soodustused ei laiene Muraste külaseltsi võlglastele.
Muraste külaseltsi juhatuse liikmetele on punktis 1.1- 1.6 nimetatud teenused isiklikuks otstarbeks kasutamisel tasuta.
Eeskirja täitmise eest vastutavaks on juhatuse poolt määratud  isik. 
Eeskiri  jõustub  18. juulist 2014. a



Andrus Saliste
juhatuse esimees


Lisa 1
Sõiduauto haagis 
Pilt

Tehniline kirjeldus sõiduauto haagisele RESPO  M301L 150 PLH
kasti mõõdud
1,5  3,0 m poltliidesühendusega haagis
poordi kõrgus
0,42m
Kogukaal
750 kg
kandevõime passis
458 kg
Sild
KNOTT’i rumm, 4leh.vedrud, amordid
Raam
Täisraam
Velg
4,5 x 13 “/ 4 x 100
Rehv
155/80 R13”  M + S
Elektrisüsteem
7 klemmiline, 12V
kasti põhi
veekindel vineer,  12mm
Pinnakate
Tsingitud
Lisavarustus
kallutus, tugiratas, koormakinnituseaasad 8tk plastkaas h = 1,0m Europlast
          	 
		 

	 
Lisa 2
Telk (2 tk)
Pilt
Tehniline kirjeldus 3 x 3 m, PVC, pop-up, 4 eemaldatavat seina






	
Lisa 3
Generaator Stanley
Pilt
Tehniline kirjeldus:
Võimsus max:
5,5 kW
Pinge:
230V / 400V / 12V DC
Generaatori pöörded:
3000p/min
Kütus:
Bensiin
Kütusekulu 2/3 koormusel:
1,5 l/h
Näidikud:
Voltmeeter
Käivitus:
Elektristarter
Paak:
25 l
Väljundpesad:
3 x 230 V / 1 x 400 V 16 A
Pikkus:
720mm
Laius:
570mm
Kõrgus:
580mm
Kaal:
91 kg


Lisa 4
Laud pinkidega
Pilt
Tehniline kirjeldus: laua ja pinkide pikkus 220 cm


Lisa 5
Helitehnika komplekt
Pilt1, Pilt 2, Pilt 3
Tehniline kirjeldus: kõlarid (2), juhtmevaba mikrofon, statiiv, helipult, DJ-pult, juhtmed

