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Päevakord:

Kogukonnakeskus ja sellekohaselepingu sõlmimine
Noorteväljak ja sellekohase lepingu sõlmimine
2015. a sünduste kalender
	Koostöö Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžiga
	Kogukonnapraktika korraldamisest
	Reklaamimüügi korra täiendamine
	Uute liikmete vastuvõtmine

.

Kogukonnakeskus ja ja sellekohase lepingu sõlmimine
Katrin tegi ülevaate Muraste külaseltsi ja Harku vallavalitsuse vahelise projektipõhise tegevuse toetuse kasutamise lepingu projektist. Lepingu aluseks on meie taotlus Muraste kogukonnakeskuse juhataja ametikoha loomise kohta.
Otsustati  täiendada Harku valla esitatud lepinguprojekti punktiga p 4.4.2. järgmises sõnastuses „võimaldama punktis 3.2 nimetatud ruumide tasuta kasutusõiguse tagamaks punktis 3.2.1 nimetatud tegevuste läbiviimise“ ning seejärel sõlmida leping Harku vallaga.  
Noorteväljak ja sellekohase lepingu sõlmimine
Katrin tegi ülevaate Muraste külaseltsi ja OÜ Strantum vahelise maa tasuta kasutamise lepingu projektist. Lepinguga võtame seltsile kohustuse leida võimalus ehitada (valdavalt) EL struktuurifondidest saadava raha toel koolimaja vahetus läheduses oleval maa-alal välja noorteplats (rulapark) ning korraldada selle üldistes huvides kasutamise. 
Otsustati volitada Katrin Krauset pidama läbirääkimisi lepingu ettevalmistamisel.  

2015 sünduste kalender
Marju ja Aule tegid ülevaate 2014.a  õnnestunud sündmustest, samuti tõid välja puudused ja kitsakohad nende ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Võttes aluseks tänavused kogemused, sai esialgne kava alljärgnev: 
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Vanamõisa harku valla esindamine
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Küsimärgiga on hetkel jaanipäeva ja talispordipäeva korraldamine. Uue algatusena on plaanis aastaringselt korraldada kontserte ja etendusi; samuti huvimatkade sarja „Kodukandi tiir“ korraldamine koostöös teiste vallas tegustevate ühendustega. Lisaks alustab oktoobrist kahe rahvatansturühma tegevus (nais- ja segarühm). Korraldamise teeb lihtsamaks palgalise töötaja olemasolu peale vastava lepingu sõlmimist Harku vallaga.
Otsutati 2015. a sündmuste kalender vaadata üle 24. septembril toimuval laiendatud kultuuritoimkonna koosolekul; avalduste esitamise projektipõhise tegevuse toetuse taotlemiseks korraldab Marju. 
Koostöö Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžiga 
Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži õppejõud Rauni Rohuniit tegi ülevaate õppekavast, mis puudutab tööd koguonnaga: ennetustöö, piirkondlik politseitöö, siduspunktid koostöös kogukonnaga, liiklusjärelvalve, turvalise elukeskkonna tagamine jne.
Otsustati koostööd jätkata  ning leida võimalused ühisteks ettevõtmisteks. 
Kogukonnapraktika korraldamine
Aule tegi ülevaate 26. septembril Saue Gümnaasiumis toimuvast kogukonnapraktika laadast (oleme andnud nõusoleku projketis osaleda, vstava ankeedi on Aule juba esitanud). Kogukonnapraktika laada eesmärk on aidata õpilasel kiiresti ja personaalselt tutvuda kohalike vabaühendustega ja aidata neil välja valida endale sobiv praktikakoht. Laat toob Saue Gümnaasiumi aulasse kokku programmis osalevad organisatsioonid ja õpilased: kõigepealt saavad oma organisatsiooni tutvustamiseks sõna vabaühendused ja pärast seda on aeg õpilaste päralt, et teha lähemalt tutvust ühendustega, kes neid praktikakohana huvitavad. Laadal osalemine on oluline, sest praktikakoha valiku teevad õpilased enamasti just laadal kuuldu põhjal. Vabaühendusele annab aga laat võimaluse leida enda juurde praktikale just need noored, keda ühenduse valdkond ja tegevus tõeliselt huvitab ning kes teie ühenduse töösse koos teiega panustada tahaksid.

Otsustati  korraldavaks ja vastutavaks  isikuks määrata Aule Kikas.  
Reklaamimüügi korra täiendamine:
Martina selgitas reklaami avaldamisega seonduvat: üha enam on avastatud külaseltsi list kui efektiivne teavituskanal. Peame täpsustama olemasolevat korda. Kui seni on  avaldatud  teavet valdavalt külaseltsi ja külaseltsi poolt korraldatavate ürituste kohta,  siis üha enam soovitakse meie kaudu levitada tasulist infot.
Otsustati täiendada 2012. a kinnitatud reklaamimüügi korra punkti 2.1.1 järgmises sõnastuses: „Tasuta avaldatakse infot: külaseltsi kohta; külaseltsi poolt korraldatavate ürituste kohta; 	riigi-, kohaliku omavalitsuse ning muude MTÜ-de poolt tasuta pakutavate teenuste ja kaupade kohta; avalikkust puudutava info kohta; heategevuse kohta (vabatahtlik abi, kinkimine).“
Uute liikmete vastuvõtmine.
Avalduse külaseltsi liikmeks astumiseks on esitanud üks külaelanik. 
Otsustati võtta vastu külaseltsi liikmeteks Mirjam Gill (Kolmiku tänav). Andrus korraldab tervituskirja ja liikmemaksuinfo saatmise.	

Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 1. oktoobril kell 18.30 Muraste koolimajas.


Aule Kikas
koosoleku juhataja

