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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 11. märts 2015. a (kell 18.30- 21.50)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Aule Kikas, Katre Kuusik,  Anti Aaremaa, Katrin Krause  Marju Tulva, Elari Udam, 
Puudusid:
juhatuse liikmed Evelin Tiirik, Kari Maripuu, Martina Mamontov, Tarmo Ola
  

Päevakord:

2014. tegevusaruanne
Üldkoosolek ehk „Päev kodukülas“
	Projektide sisendis (KOP, KÜSK)

Harku valla küladepäev
Kooliruumide kasutamine
„Meie Muraste“
	Talgud

 
2014. tegevusaruanne ning juhatuse töökorraldus
Andrus tänas kõiki, kes on andnud sisendi tegevusaruande koostamiseks. Me oleme alustanud paljude teemadega, vaja on anda regulaarselt ülevaade tehtust ning viia asjad korrektselt lõpuni. Peame paremini jälgima meie algatusi või külale vajalike teenuste toimimist. Jätkuvalt on teemaks tööjaotus. Et oleme saanud rahastuse kogukonnakeskuse töötaja jaoks, on võimalik kõik asjaajamisega seotud küsimused ära delegeerida. Juhatuselt ootame panustamist sisendite andmisel ja jõukohast kaasalöömist. Jätkame teemaga järgmisel koosolekul, selleks ajaks esitavad aruande ka need, kes seda veel teinud ei ole.
Katrin tegi ülevaate noorteväljaku rajamisest. Hetkel on probleem liigveega, sellega tuleb targalt tegutseda, et mitte teha suuremat kahju. 25. märtsiks oleme välja kuulutanud avaliku koosoleku, et kuulata noorte ootuseid noorteväljakule. 
Otsustati: tegevusaruande kirjutab kokku Aule; majandusaruande koostamise korraldab Marju, aruande koostab jätkuvalt Marje-Kreet Altosaar.

Üldkoosolek ja „Päev kodukülas“
Külaseltsi üldkoosolek toimub 9. mail. Toimus väga aktiivne arutelu ja ideede genereerimine kogu päeva vältava külasündmuse läbiviimiseks (külamess, töötoad, üldkoosolek, lasteala ning õhtune kontsert). 
Otsustati: Aule koostab sündmuse aja- ja tegevuskava ning kaasab kogu juhatuse meie aasta ühe oluliseima sündmuse ettevalmistamiseks. Teemaga jätkame järgmisel koosolekul.

Projektide sisendis (KOP, KÜSK)
1.aprillil on KOPi taotluste esitamise tähtaeg. Põhjalikult arutati võimalikke tegevusi ja investeeringuid, mis oleksid kogukonnale olulised. 
Samuti on KÜSKis avatud koostöövõrgustike loomise ja arendamise taotlusvoor tähtajaga 2. juuni. Ka selles meetme kaudu on võimalik teha palju põnevat ja vajalikku. Aule ja Andrus valmistavad teema ette, kõik sisendid on oodatud. 
Otsustati esitada projektid nii kogukonna arengu kui ka elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Projektid valmistab ette Aule.

Harku valla küladepäev
Küladepäev toimub 13. juunil Suurupi rannas, sedakorda Kasevälja Küla Selsti korraldusel. 23. märtsil toimuval Harku valla vabaühenduste ümarlaual tutvustab korraldaja külapäeva ideed.  
Otsustati külapäeval aktiivselt osaleda. Kultuuritoimkond valmistab ette Muraste külaseltsi teemakontseptsiooni ning jagab ülesanded.

Kooliruumide kasutamine
Aule, Marju ja Katrin osalesid kohtumisel kooli, vallavalitsuse ja Strantumi esidnajatega, et arutada koolimaja heaperemeheliku haldamisega seonduvat. Teemadeks turvalisus (uks), koristamine jne. Külastajakaardid on väljastatud Aule ja Katrini nimele ning võti ja turvakood on antud Aulele. Ettevalmistamisel on leping, millega sätestatakse vastastikused õigused ja kohustused. 
 
„Meie Muraste“;
„Meie Muraste“ kolmas number on valmis ja läheb kohe ka laialikandesse. Uue numbri ettevalmistamine juba käib ning teemad on jagatud. 

Talgud  
Talgud toimuvad 2. mail. Evelin paneb kirja talgukohad, korraldab teavituse ja lepib kokku konteineri asukoha. Kaire lepib Tarplaniga kokku supipõhja saamine talgusupi jaoks. Konteineri tellib seekord Harku vald. 

Järgmine koosolek on 25. märstil. Tegemist on avatud koosolekuga, kuhu oleme kutsunud kõik, kes soovivad kaasa rääkida noorteväljaku rajamisel. 





Andrus Saliste
koosoleku juhataja
 


 

