MÄRJAMAA VALLA KÜLAVANEMATE ÜHENDUS MTÜ

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL
Protokoll nr :
5/2018
Toimumise aeg:
29.11.2018
Toimumise koht:
Märjamaa Vallavalitsus
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija:
Kirsti Mau
Osalejad:
Heino Resik, Härmo Väljaste, Liina Kikas, Maire Põhjala, Mikk Vaarmann,
Inga Artel-Hermas
Puudusid:
Elle Vesinurm, Urmas Kristal
Külaline:
Iris Haiba
P.Paunmaa tervitas kohalviibijaid.
P.Paunmaa tutvustad juhatuse päevakorda
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Juhatuse esimehe valimine
Juhatuse aseesimehe valimine
Strateegia
Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1
Juhatuse esimehe valimine

Peeter Paunmaa tuletas meelde, et ühenduse põhikirja järgi valitakse juhatuse esimees üheks
aastaks. P. Paunmaa tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele ning esitada selleks
ettepanekud.
K. Mau esitas juhatuse esimehe kandidaadiks Peeter Paunmaa.
Teisi ettepanekuid ei olnud.
Otsustati: 8 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) nimekiri sulgeda.
Nimekirja kanti kandidaadina Peeter Paunmaa.
Peeter Paunmaa sai sõna enda seisukohtade tutvustamiseks.
Peeter Paunmaa tegi ettepaneku avalikuks hääletamiseks.
Hääletamistulemused:
Peeter Paunmaa – 8 häält
Otsustati: Vastavalt valimistulemustele osutus juhatuse esimeheks valituks Peeter Paunmaa
Peeter Paunmaa tänas usalduse eest.
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Päevakorrapunkt 2
Juhatuse aseesimehe valimine

Peeter Paunmaa tuletas meelde, et ühenduse põhikirja järgi valitakse juhatuse aseesimees
määramata tähtajaks. P. Paunmaa tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele ning esitada
selleks ettepanekud ja avalikuks hääletamiseks.
M. Põhjala esitas juhatuse aseesimehe kandidaadiks Mikk Vaarmanni.
Teisi ettepanekuid ei olnud.
Otsustati: 8 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) nimekiri sulgeda.
Nimekirja kanti kandidaadina Mikk Vaarmann.
Hääletamistulemused:
Mikk Vaarmann – 8 häält
Otsustati: Vastavalt valimistulemustele osutus juhatuse aseesimeheks valituks Mikk Vaarmann.
Päevakorrapunkt 3
Strateegia

Iris Haiba tegi lühikokkuvõtte strateegi koostamise hetkeseisust.
Projekti järgi oli esialgseks lõpptähtajaks oktoober 2018. Projekt on 2-4 aastane, seega järgmise
maksetaotlusega tuleb teha tegevuskava muudatus.
2019a. võiksid projekti raames toimud järgmised tegevused:
 Ringsõit Märjamaa vallas
 Ringsõit teise piirkonda
 Strateegiakoolituse III moodul. III mooduli võiks muuta organisatsiooni juhtimiseks
täiendamaks II moodulit.
Strateegia koostamise algne idee oli see teha ühingu põhine ja selle raames panna toimima uus
juhatus, rolli jaotus juhatuses.
Tegevuskavas on võimalik ridu ümber tõsta, kuid uusi tegevusi ei tohi teha.
Hetkel on tegemata külavanemate koolitus.
Toimus arutelu.
Ettepanek
 Strateegiakoolituse omaosalust küsida valla mittetulundusliku tegevuse toetuse korrast
 Viia läbi juhatuse liikmetele koolitus (strateegiakoolituse I osa)
 Kutsuda kokku strateegia koostamiseks grupp ja aidata projektijuhil projekt ära lõpetada
Otsustati: 8 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) teha juhatuse liikmetele koolitus 02. veebruari
2019 .
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Päevakorrapunkt 4
Jooksvad küsimused

K. Mau tegi ettepaneku sellel aastal korraldada tänupäev sügisel. Külade peamised tegevused
toimuvad kevad-suve-sügis perioodil ja seega on inimestel lihtsam meelde tuletada enda piirkonna
aktiivseid inimesi, keda tänupäeva tunnustada. Samuti võiks üritus võiks toimuda töönädala lõpus
õhtusel ajal. Üheks probleemiks, mida peaks tulevikus arutama on ma Aasta küla valimine
Toimus arutelu.
M. Põhjala tegi tähelepaneku, et kõiki juhatuse koosoleku protokolle ei ole Märjamaa valla
kodulehel.
Toimus arutelu.
K. Mau tegi ettepaneku vaadata üle MTÜ põhikiri
Toimus arutelu.
Otsustati
 Aasta küla valimine ja sellega seonduv võtta arutelusse järgmisel juhatuse koosolekul.
 Kontrollida Märjamaa valla kodulehel juhatuse protokollide olemasolu ja vajadusel saata
puuduvad protokollid Tiina Gillile kodulehel panemiseks.
 Saata pooleliolev strateegia kõigile juhatuse liikmetele

Koosolek kuulutati lõppenuks.

Peeter Paunmaa
koosoleku juhataja

Kirsti Mau
protokollija
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