
Protokoll 05.02.21 
Osalesid: Frank, Joel, Christina, Anneliis, Liisgren, Eerik (lisandus hiljem) 
Protokollis: Christina  
 
Kokkuvõte: 
Koosolekut alustas lühikokkuvõte möödunud kuu saavutuste kiire kokkuvõte. Peale 
seda arutati liikmete küsimust, kuidas me peaksime defineerima enda liikmeid ja 
kuidas defineerida noorliige. Seejärel vaadati üle Liisgreni poolt valmis tehtud 
majandusaasta aruanne, kus on vaja veel lõpetada tegevuste kokkuvõte. Järgnevalt 
tuli arutusele 21 ENFi korraldus ja uute peakorraldajate otsimine. Sessioonide teemal 
jätkates tegi Eerik ülevaate Nõmme RS 2021-st. Nõmme jaoks on vaja veel leida 
toitlustus ja lõplikult panna paika päevakavad. Akadeemiline meeskond on enda 
tööga valmis saanud ja ootavad enda sekka delgeaate, kes otsustati, et tulevad 
peamiselt Eestist. Viimase punktina peavad Nõmme peakorraldajad koos juhatusega 
leppima kokku mis saab sessioonist, kui koroonaviirusest tingitud olukord ei luba 
seda sellisel määral korraldada. Peale väikest pausi jätkus koosolek brainstorm-iga. 
Iga juhatuse liige pani kirja millega tahab põhjalikumalt poole aasta jooksul tegeleda 
ja millega saab teisi aidata. Seejärel vaadati üle 2021 aasta kalender ja toimuvate 
ürituste plaan, mida tutvustatakse põhjalikumalt üldkogu.  
 

Jooksvad ideed 
 
Personal update  

- Frank - Osales Euroopa Liidu Granti koosolekul, ENL raha saame kasutada 
novembrini 2021 (neil on ürituse asendamine ka aktsepteeritav)  

- Tallinna haldustoetus - deadline on varsti xd 
- Liisgren - MAA numbriline osa, SpringHubi ettemaksu saab uurida  
- Anneliis - Censusele vastas, soovivad inglise keelset tõlget. Põhikiri tuleb üle 

vaadata (seal on kirjavead). Milano sessile saime 1 delegaadi. Pole kindel, 
kas kevadine BNC toimub digitaalselt või päriselt. Kodulehekülje 
parandamisega on tegelenud (selle kalendri lisamine kodulehele)  

- Joel -  meil on 1 uus liige, detsembris kirjutas EYP.ee domeeni omanikule 
(pole veel vastanud). Gea ja Loreen soovivad sotsmeediat teha (peaks uuesti 
launchima uuesti meie sots. meedia plaani)  

 
Liikmed 

- Praegu defineerib liikmeks inimese, kes on seal listis (probleem Joeli ja Franki 
kandideerimisega)  

- Mis liikmete arvu paneme MAAsse? (arv hetkesest liikmeslistist). 
Tõstame kõik vanemad liikmed uude listi  

- National safe person tuleb valida kindlasti, valime järgmisel päriselu 
sessil  

- Mis see juriidiline taust on? Joel arutab Lindaga seda taustaküsimusi  
 
Majandusaasta aruanne  

- Numbriline osa on valmis 
- 11 000 € saame järgmine aasta kulutada (suvepäevadele nt)  



- Tegevuste kokkuvõte on vaja veel lõpetada 
 
21 ENFi korraldamine  

- Kirjutame inimestele 
- Linda? Gete? Annabel? Dolores? 
- Frank kirjutab Lindale HO calli osas 
- Iga kandidaat peab ikkagi selle calli täitma  

Nõmme  
- Detailsem eelarve päevade kaupa 
- Peab veel ülejäänud venued paika panema 
- Toitlustus on vaja leida, hommikusöögid on hotellis, GA ajal on catering (plaan 

on: lõunad organiseerida TalTeci kohvikutega; peab veel leidma veel mõned 
lõunad)  

- Rahvatoidu kohvik TalTeci  
- Peab uuesti rahastustele applyima 
- Korraldajad räägivad sponsoritega  
- Mektory ruumid vaatasime üle, need on 2 päevaks (ettemaksu sinna pole 

vaja)  
- Peamiselt Eesti delegaadid, peame koolidesse mine isiklikult rääkima (kuigi 

peamine fookus on Nõmme koolid)  
- Äkki vanuse järgi saab kuidagi mängida nende komisjonidega, et saaks 

Liisgreni ülikooli sõpradel ka lahe olla  
- Cut off date peab uuesti määrama ka just in case. Mis on alternatiivid?  

- Digisessi ei taha vast korraldada  
- Äkki hübriid-sess on võimalus, et suurendada hajutamist  
- Mini-sess või hoopis rohkem diskusiooni vormis → alternatiive on väga 

palju  
- Academic tiim on valmis sessi sisulise osaga  

 
 

Tuleviku sündmused 
Brainstorm:  
 
Anneliis 

- Dokumendid korda/tõlge (Christina - tahab teha kõik korda rohkem) 
- Sots. meedia (koos Eerikuga) 
- Kodulehe uuendus 
- Võimaluste tutvustamine liikmetele (kalender kodulehele) (koos Liisgreniga) 

 
Liisgren 

- (non-EYP) üritused (+ Frank ja Eerik) 
- Liikmed (koos Joeliga) 
- (finants)pärand (+ Eerik ja Frank) 

 
Joel 

- Vilistlaskogu 
- Liikmeslisti loogika (koos Liisgreniga) 



- Uudiskiri 
 
Eerik 

- Üritused (+ Liisgren ja Frank) 
- Koolid (online) (koos Christinaga) 
- Sotsiaalmeedia (koos Anneliisiga) 
- Esmaabi kit 

 
Christina  

- Suvepäevad (suurelt) 
- Koolidesse organisatsiooni promomine (koos Eerikuga) 

 
2021 kalender 

- Üldkogu - 27.02/august 
- Nõmme 18-22 aprill 
- 21 ENF - oktoobri lõpp 
- Suvepäevad - juuli/august 

 
Kevad 

- Märts- Arengukava + dokumendi weekend (juhatusega reisile xd)  
- Mai- kergem üritus, et tähistada õigel päeval TENi sünnipäeva  
- Mai/Juuni/ seni kuni saab prallet teha - TEN 20 juubeligaala  
- Among Usi mängimine/mingi game night in Zoom  
- Aprill - Paneeldiskusioon/ümarlaud →  mingi non-eyp üritus (palju on promo 

vaja)  
- Alumni kasutamine workshopis  

 
Suvi  

- Juuni/Juuli - Linn Lilleliseks (mõni muu non-eyp üritus + HO on vaja 
(Tegusamad Eesti Noorte seast)  

- Paneeliarutelu/ümarlaud  
- Juuli/August - Suvepäevad  
- August - uuele juhatusele rihmade üleandmine  

 
Üldkogu 

- Põhikirja õigekirjavead üle vaadata 
- Üldkogu saame homme (06.02.20) välja kuulutada  
- Revisjonikomisjon saab üle vaadata MAA veebruari keskel  
- Liikmetele peame anda MAA ülevaatamiseks vähemalt 2 nädalat enne 

Üldkogu  
- Revisjonikomisjoni tööeeskirja viimane lihv (Anneliis tegeleb)  
- Long-weekendil teeme uudiskirja sisu (see, mida me Üldkogul räägime)  

 
Arengukava 

- Pikal nädalavahetusel (06-07 märts) teeme valmis drafti ja siis anname 
liikmetel võimaluse kommenteerida  

 



Koolid 
- Veebruari jooksul tegeleb Nõmme 
- Märtsis teeme evente, et lapsi rohkem kaasata 

 
  


