
Juhatuse koosolek 19.12.2020  
 

@Googlemeets  
Osales juhatus täies koosseisus: Frank Üksvärav (koosoleku juhataja), Christina 
Kiik(protokollija), Eerik Ääremaa, Anneliis Saarend, Liisgren Lauringson, Joel Laanemäe  
Koosolek algas: 11:00 

 
 
Koosoleku kokkuvõte: 
2020 aasta viimasel juhatuse koosolekul osales juhatus täismahus. Koosolek algas väikese           
kokkuvõttega kuu aja saavutustega, seejärel liiguti aastalõpugala korraldamise juurde. Arutati          
palju inimesi on oodata ja otsustati kuidas seda läbi viia. Järgmisena andis Nõmme RS              
peakorraldaja Eerik ülevaate sessiooni seisundist. Üritus on toimumas uutel kuupäevadel          
(17.-20. Aprill). Teemaks tuli ka arvete tasumine seoses sessiooniga ja orgadele tööde            
jaotamine. Peale seda tuli jutuks ENLi poolt saadud iga-aastane rahastus ning selle            
allokeerimine õigetesse kohtadesse ning kuluaruande tegemine. Peale väikest pausi arutati          
2021 aasta üldkogu ja otsustati, et majandusaasta aruanne peaks olema veebruari alguseks            
valmis ja üldkogu toimub veebruari lõpus. Joel Laanemäe andis ülevaate ja arutati            
vilistlaskogu moodustamist, et kaasata TENsionääre ja otsustati see TENi 20ndal sünnipäeval           
korda saata. Arutati ka töörühmade moodustamist. Langetati ka otsus muuta TEN Facebook            
EYP EE nimeliseks, et lihtsustada koostööd sponsoritega. FB haldamise eest hakkab           
vastutama üks isik töörühmast. Viimase punktina arutati koolidega koostööd ja otsustati, et            
tuleb luua koostöökoolid, et lihtsustada kommunikatsiooni koolide ja TEN vahel.  
 
 
Koosoleku teemad: 
 

1. Check-in 
2. Individual updates 
3. Gala 
4. Nõmme update 
5. ENLi rahastus 
6. Üldkogu 2021 veebruaris (?) 
7. Vilistlaskogu 
8. Töörühmad 
9. TENi fb lehekülg 
10. Koostöö koolidega 2021/delegaadid 
11. Check-out  

 
 
Individual update: 
 
Joel - võttis ühendust võimalike töörühmade inimestega (enamik olid nõus osalema)  



Frank - Rahvusraamatukoguga koostöös korraldatud paneeldiskussiooni modereerimine, 
kutsuti presidendite meetinugle  
Anneliis - GBl hääletamine, Milano IS läheb digitaalseks, teiste ISdle tuleb deled määrata 
(open callid) 
Liisgren - kirjutas springhubile, et maksed ette ära teha;  
Eerik - Nõmme arveid maksnud ette  
Christina - tegelenud Galaga 
 
Gala:  

● Wolti osas - küsimus regamisvormi sisestada, 10eur krediit või kuluaruande vahel 
valik. 

● Viktoriin gruppidena Zoomi breakout roomsis, viktoriin on google formsina olemas 
● Eeldatav inimeste hulk 20-30 vahel 

 
Nõmme: 

● Media teami ja chairi callid teeme lähipäevil 
● Hotell, Mectory, Glehni Loss on nõus ettemmaksuga  
● Orgade rollide jagamine täna koosolekul  

○ Maare, Anita, Gea, Marie, Doloores  
 
ENL rahastus: 

● Raha peame kulutama ära järgmise aasta 1 kvartali jooksul (31 märts)  
● Saame Nationali jaoks juba kulutada ehk pole niivõrd kriitiline  
● ENL tahab üldist ülevaadet kuludest (suht üldiselt, tśekke ei taha)  
● Tallinna rahastusele tuleb kuluaruanne teha (Liisgren uurib)  
● ENLi rahastuses on 5000€ veel kulutada  

 
Veebruari lõpus üldkogu (majandusaasta aruanne)  

● Aruanne veebruari alguseks  
● Liisgren tegeleb, peame koos arutama  
● Anname ülevaate esimesest poolaastast  

 
 
Vilistlaskogu  

● TENsionäride kaasamine TENi tegevustesse  
● Kogume sellised inimesed FB gruppi/chatti kokku  
● Joel võtab ühendust paari aktiivsema vanema liikmega ehk panna kindel struktuur 

paika  
○ Kes? Linda, Terje, Annemari, revisjonikomsijon, Triin Kaup  

● Joel teeb esimese brainstormi vanemate liikmetega enne gaalata  
● Võiks launchida TENi 20ndal sünnal  

 
Töögrupid  

● Skype, Googlemeets kõne, et anda ülevaade, mida me töögruppidega teha tahame  



● Enne gaalat võiks grupichati teha  
● Nime ideed: Tegusamad Eesti noored  
● Peaks valima ühe inimese, kes tegeleb sotsmeediaga  

 
TENi FB lehekülg  

● Muuta ära TEN→ EYP EST  
● Sponsorid ei leia netist üles enam  
● Enne sots inimese leidmist pole mõtet veel seda ära otsustada  
● EYP.ee domeeni haldamine 

 
Koostöö koolidega/delede leidmine  

● Partnerkoolide leidmine  
○ Pikaajalisem koostöö (igale nationalile deled)  

● Koolides presed tegemine/lendlehtede jagamine  
● HOdlt võtta survet vähemaks  
● Vilistlaste kasutamine, et promoda rohkem  

 
 


