Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 87
Toimumise aeg: 10.06.2008, kell 18.10 – 20.15
Toimumise koht: Tehnika 11, tuba nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Agu Raadik, Elle Vesinurm, Mikk Vaarmann, Maire Põhjala, Heino Resik, Aune Pool
Päevakord:
1. raamatupidamiseeskiri
2. suvesündmused
3. Info (andmete muudatus registriosakonda)
1. raamatupidamiseeskiri
Peeter: maksedokumendid peavad olema korrektsed. Et ei tekiks maksuametiga arusaamatusi.
Korralikult peavad olema aadress, tegevused – et on aru saada millisest projektist jutt käib jne.
Aune: see raamatupidamise eeskiri on aluspõhi, mida peab mugandama oma MTÜ tarbeks.
Peeter: võiks väiksema ringiga kokku saada, et eeskirja arutada. Aune siis saadab meilile, kui
korrigeeritud põhi valmis – ning siis me ülejäänud teeme ettepanekuid.
Aune: mis aja tagant tuleb aruandlust esitada? Kuidas on sularahaga?
Agu: sularahaga me üldse ei tegele, arved peavad olema korrektsed. Raamatupidamisega ei saa
kohapeal tutvuda – peab olema meiliga enne laiali saadetud.
Peeter: lugege ja tehke oma ettepanekud
Agu: peame inimestele selgitama, kuidas arveldada
Aune: kuidas ma tean, kas maksta või mitte? Kas keegi viseerib?
Elle: keegi peab ikka viseerima. Ja raha taotlejatel pole raske tuua oma arve viseerimiseks valda.
Maire: arvel peab kajastuma, et välja maksta.
Elle: kes hakkab andma kaasfinantseerimiskirja?
Agu: Lii ja allkirjastab.
Peeter: millal toimub järgmine kokkusaamine?
Agu: augustis
Otsustati ühehäälselt: arved viseerib Peeter. Kaas finantseerimiskirjad annab välja ja allkirjastab Lii.

2. suvesündmused
a) Tudulinna külalised
Agu: pakuti välja, et tulevad 18 juulil üheks päevaks.
Peeter: tulevad kõigepealt valda, kui tahavad tutvuda valla tegemistega.
Agu: süüa ka pakkuda. Sõidavad ju varahommikul välja.
Maire: vabas õhus Varbola linnusel. Seal on varjualune ka. Varbolast tulles Russalust läbi.
Agu: nad on 10-ks siin.
Elle: paar saiakest ja siis linnusele.
Peeter: ma võtan Sillaotsa ja vallamaja enda peale. Veel Sulu ja Kiigesaar.
Agu: ja siis tagasi Konuverest.
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Maire: seal kus lõpp – veel tass teed – lähevad ju jälle pikalt sõitma.
Agu: täpsustan tagasisõidu aega.
Otsustati: Peeter koostab kava. Peame ühendust.

b) Kehtna külalised
Peeter: tulevad 5. juuli. Konuvere omad pakkusid ise endid välja ja käisin seal rääkimas – nad olid
kuupäevaga nõus. Sillaotsale 5 juuli ei sobinud, pakkusid 6 hommikupoolikut.
Elle: palju Kehtnast tuleb?
Peeter: ma uurin veel. Külalistele näitame Konuvere - Valgu – Velise kanti. Alustame kuskil külas
vastuvõtuga. N: Tollil?
Elle: Tollil on suur plats.
Agu: näitame Luhtret!
Elle: enne peame uurima, ega me neid sega
Maire: näitame ettevõtteid – dolomiidi värk. Paljudele on see üllatuseks, et meil midagi sellist tehakse.
Elle: Sulu käsitöökoda
Agu: ma võtan Luhtre enda peale
Elle: kus siis vastuvõtt toimub?
Maire: käsitöökoja juures
Agu: pakun välja vastuvõtt meil – jääkelder, park
Peeter: logistiliselt hea: Haimre – Sulu – Tolli – Konuvere sild – Konuvere mõis – kohapeal võistlused.
Aga nüüd 6-juuli plaan.
Elle: nad peavad varem tulema.
Mikk: helistasin Sulule – nad seal tegevust ei soovi
Agu: nii alustame Haimrest 15.00 – Luhtret uurin 16.45 – Sulu käsitöökoda ja külaplats – Tolli 18.30 –
Konuvere 20.00. teine päev?
Peeter: uurin Sillaotsalt ja Veliselt. Meie eelarves on 4000.Maire: kes toitlustab?
Agu: kas Aile poleks nõus?
Peeter: helistan kohe ... Aile on nõus.
Agu: palju meie poolt inimesi tuleb, 20-ndaks tuleb teada anda. Elle mõtleb võistlusi.
Elle: muusika?
Agu: Viisut Aksel – Sulu bändist!
Otsustati: külaskäigu kava räägib külastatavatega läbi Peeter.

Peeter Paunmaa
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