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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  


Muraste, 05. september 2013. a  (kl 19.00- 22.00)
 


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



Päevakord: 
Uute juhatuse liikmete tutvustamine ja erinevate töörühmade tegevuse tutvustamine.
Ülevaade Nelja Valla Kogu tegevusest.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013-
Uute liikmete seltsi vastuvõtmine.


1. Uute juhatuse liikmete tutvustamine ja erinevate töörühmade tegevuse tutvustamine.
Tegevuse aktiivsed liinid on:
	taristu töörühm  -  ettepanek võtta  Kari Maripuul see vastutusala, taristu töörühma töö koordineerimine ja koostöö omavalitsuse ja külaelanikega;  

liikumisklubi - uus üksus külaseltsi tegevuses,  mille tegevust koordineerivad Kaire Taberland ja Anneli Habicht; - pikas plaanis võiks see olla kultuuri- ja sporditoimkonna üks väljund;
	kultuuri- ja sporditoimkond - Marju Tulva, Evelin Tiirik, Aule Kikas, Katre Kuusik jt; 
projektide töörühm - projektijuhid/kirjutajad vastavalt teemadele. Hetkel aktuaalne  Paeplatsiga seonduv (Anti Aaremaa).  Plaanis: noorteväljaku arendus 2014, ettevalmistust koordineerib Katrin Krause., samuti on plaan esitada taotlus KOPile hankimiseks: nt projekt- generaator,  termosed, CD plaadi mängija, mikrofon kui käsitöötoale klaasipõletusahi.
	käsitöötuba - algab 4. hooaeg, vedaja Aule Kikas koos Siret Sultsinguga. KOPi sügisvooru on plaan kirjutada projekt klaasipõletusahju soetamiseks.
meedia töörühm ja avalikud suhted - Martina Mamontov, Andrus Saliste. Koostöö valla lehega on hetkel halb, meie lugusid ei ole avaldatud.  Meedia meeskonnaga on lubanud liituda Anneli Habicht. Eesmärgiks parem suhtlus valla kommunikatsioonijuhiga ja koostöö erinevate ametnikega. NB! Kellel on infot, peab seda kajastama! Hea oleks infopealiku  nn erineva infohoidja määramine igaks nädalaks. Faceebokis peaksid kõik juhatuse liikmed aktiivselt olulisest teada andma. 
	Tegevus külast välja-küla heaks-  Aule Kikas, Andrus Saliste, Katrin Krause kuuluvad Nelja Valla Kogusse; Harku valla vabaühenduste ümarlaud - Andrus Saliste ja Aule Kikas; Liikumine Kodukant -  Aule Kikas ja Andrus Saliste, (Maapäeval osalesid Aule ja Kristiine).

Otsustati: kõigil igati panustada kõigisse valdkondadesse.	


2. Ülevaade Nelja Valla Kogu koosolekust
Aule  (NVK juhatuse liige Muraste külaseltsi esindajana) andis ülevaate Nelja Valla Kogu juhatuse tegevusest ja viimasest koosolekust. 
	Et kasutamata on meetmetest ca 100 000.- € ning võimalik, et sellele lisandub  veel 40 000.- €, oli teemaks seni joonealuste projektide rahastamine. Taotlejaid teavitatakse, et nad  kaasajastaksid taotlused.  Rahastamise otsus tehakse ilmselt oktoobris.  

NVK liikmete esindajatel on võimalik on osaleda Helisingi Mardilaadal 22. -24. novembril. 
14.-15. septembril toimub Leader meetme Mulgimaa tegevuspiirkonna külastus, meie külaseltsist osalevad  Katre, Aule, Marju ja Kristiine.
	Lähipäevil avaldatakse teade stipendiumi taotlemiseks kõrgkoolides õppijatele, stipendimi suurus on 1000€, esitamise tähtaeg 1.oktoober.
	Uus liige NVK-s on Naage Talu OÜ Harku vallast.

Otsustati: kõigil igati panustada kõigisse valdkondadesse.	


3. Kohaliku omavalistsuse volikogu valimised 2013
Valimistel kandideerivad erinevate erakondade ja liitude nimekirjas: Katrin, Anti, Evelin, Aule, Katre, Martina.  Meie eesmärk on, et  meie  küla ideed oleksid veel enam kajastatud erinevates erakondades ja liitudes, lõppkokkuvõttes valla eelnõudes, plaanides, arengusuunades. Põhieesmärk, et meie kandidaat pääseks volikogusse ja meie esindajad osaleksid komisjonide töös. Loodame, et antud viis võimaldab tõhusat infovahetust. 

Teemana üleval olnud Muraste kooli rajamine on toonud mitmeid küsimusi. Selleks on korraldatud kokkusaamine praegu volikogus oleva Harku Liidu esindajatega (2. sept); kavas on kohtumine IRL esindajatega (9. sept  kl 19 Pangapealse lasteaias) ja ka Reformierakonna saadikutega. 

Otsustati: 1) Külaseltsi ümarlaua taga oleme kõik seltsi (juhatuse) liikmed, mitte erakondade esindajad. Erinevates nimekirjades osaledes  tutvustame läbi enda ka külaseltsi ja seni tehtut; 2) Koostada kandideerivate juhatuse liikmete kohta infovoldik, Aule on projektijuht. 

4. Uute liikmete seltsi vastuvõtmine.
Avalduse külaseltsiga liitumiseks on esitanud  Kalev Timberg. 

Otsustati: Kalev Timberg võtta vastu seltsi liikmeks. Andrus tutvustab uuele liikmele kodukorda.



Andrus Saliste
koosoleku juhataja

