
Juhatuse koosolek 

24.04.21 

 

Frank ja Joel tutvustavad Euroopa päeva ühisüritust AEGEE-Tartuga 

 

Teema “EL olevik ja tulevik” 

 

Loeng (EL praegu, kuidas EL toimib, institutsioonid, seadusandlis, toetused jne + “Eesti EL-s”), 

pärast loengut paneeldiskussioon. Loeng Laura Unt + Jan Robert Janson, paneeli moderaator Jan. 

Panelistid confirmed Märt Volmer ja Laura Limperk-Kütaru. Triin Kaup ei saa osa võtta. 

 

MAA 

Liisgren: liigub aeglaselt, praegu on koolis kiire. 

Frank: pakun välja deadline 15. mai, kus raamatupidaja on üle vaadanud. 

 

Vilistlaskogu teemad - Joel  

Linda pakkus välja vilistlaskogu statuut tegemise (põhikirja lisada, et meie organisatsioonil on 

vilistlaskogu)  

Algne statuut on DRIVEs liikmete kaustas  

Dokument võiks valmida koostöös vilistlastega (nt teha 1 päev koosolek selleks)  

Liikmesküsitlusest tuleks vaadata, kes avaldasid soovid tegeleda rohkem. Asutaja liikmed?  

Selle idee võiks välja ka kuulutada avalikult   

 

BNC - Anneliis  

Logode kohta tagasisidet võiks anda, soovivad uut logo teha (kellelegi tglt ei meeldi need uued 

disainid xd)  

Endangered NCdle võiks teha ilma liikmemaksuta sesse, et anda neile rohkem võimalusi osaleda 

+ korralda nendega koos sesse  

Uus BNC boardi valimine, avatud call on hetkel  

Summer academy septembri alguses / hübriidvariant  

 

Suhtlus koolidega + tuleviku delegatsioonid  - Frank  

Hetkel on hea aeg, millal koole appraochida  

Teeme maili ja saadame kõigile koolidele (üle Eesti)  

Lepiks kokku kõne, kus tutuvustame ennast rohkem → partnerkool, kellelt alati delesid saada  
Mis ajavahemik? 

Ca nädala saab Frank kirja drafti valmis  

Tähtaeg  -3 mai võiks hakata välja saatma koolidele kirju   

XXENFist on alles super paljude koolide meilid, saab seda põhjana kasutada  



Kui koolid soovivad öelda, et on meie partnerkoolid siis saavad nad kooli veebilehele lisada nt (ala 

et nad on EYP Estonia partnerkool)  

 Peame koostöölepingu sõlmima vb (ei pea olema full notarile kohane), et oleks kirjalikult 

jälg maas, mida iga osapool lubab teha. 

 

ENF korraldamine sügisel  

Kas on mõtekas planeerida üritust ikkagi sügisesse (äkki ikka on koroona)  

ENF EI SAA MUUTA DIGI-SESSIKS, KUNA EUROOPA RAHASTUS!! 

Franki ja Linda peaks peakorraldajatena välja kuulutama  

 

Arengukava  

Jätkame suvel juunism koolid on ajakriitilisem teemavaldkond  

 

Järgmine koosolek: 22.05.2021 kell 11.00  


