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1. Ülevaade liikmelisusest. Uute liikmete vastuvõtmine
Korrektsed liitumisdokumendid on saabunud Lohusuu vallavalitsuselt, Halinga vallavalitsuselt,
Lasva vallavalitsuselt, Võhma linnavalitsuselt ja MTÜ-lt Noorteklubi Urvaste valla noored.
Kõigilt saabunud ka täidetud logiraamatu ankeet. Halinga vallavalitsus nimetab peale liikmelisuse
kinnitamist volitatud esindaja.
Stiina on kontakteerunud 0-osalusega keskustega, Koeru ja Misso on lubanud osaleda üldkogul
10.11.2016. Järva-Jaani 2016. aasta liikmemaks on hetke seisuga tasumata, lubati saata esindaja
üldkogule ning peale üldkogu otsustada, kas jätkatakse Eesti ANK liikmena.
Endiselt ootame
noortekeskuselt.

täiendusi

liitumisdokumentidele

Kuusalu

noortekeskustelt

ja

Jõhvi

Soovi Eesti ANK liikmeks astuda on avaldanud SA Veriora noortekeskus, esindaja viibib ka
üldkogul 10.11.2016, liitumisdokumendid esitatakse novembri lõpus.
Juhatuse otsusega kinnitati Eesti ANK liikmeks:
1) Halinga vallavalitsus/ Pärnu-Jaagupi rahvamaja: Pärnu-Jaagupi Avatud noortekeskus
2) Lohusuu vallavalitsus/ Lohusuu Vaba Aja Keskus
3) Lasva vallavalitsus/ Lasva valla noortekeskus
4) Võhma linnavalitsus/ Võhma Vaba Aja Keskus
5) MTÜ Noorteklubi Urvaste valla NOORED
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Otsustati edaspidi juhatuses üles võtta ja arutleda teema, keda määratleme liikmena.
2. Muud küsimused
Briti nõukogu pakub 20 000 eurot et käima lükata kampaania noortelt noortele
huvitegevuse/omaalgatuse läbiviimiseks. Võiksime kampaania ajastada nii, et kuulutasime
kingina välja enne jõule, nii jääb aega vajalikud vahendid enne märtsi soetada. Kulud peavad
olema tehtud märtsi lõpuks. 17 000 eurot jagame laiali noorte ideedele, 3000 eurot jääb koolituse,
väliskülalise ning administreerimise kuludeks. Kuulutame konkursi „PickUp- Briti eri” välja
21.11. Heidi koostab kirja juhatusele eelnevalt üle vaatamiseks.
Projektile "Kas hundil on pojad või kutsikad?" on vajalik tagada omaosalus 6000 eurot. Arutleme,
kas on abikõlblik küsida rahalisi annetusi ja toetusi. Tulumaksusoodustuse saamiseks peavad
ühendused nimekirja kandmist taotlema iga aasta 1. veebruariks või 1. augustiks, nimekirja
muudetakse Vabariigi Valitsuse korraldusega kaks korda aastas: 1. jaanuarist ja 1.
juulist. Otsustati järgmises juhatuses uuesti teemat arutada, taotlusvormi täitmisel on ilmselt roll
ka raamatupidajal.
3. Üldkogu korraldus
Olemas on liikmelisuse tahvlid kõigile keskustele, kuld-, pronks- ja hõbetahvlid juriidilisele
isikule. Pakume välja võimaluse soovi korral tahvel staaži kasvamisel välja vahetada.
Üldkogul anname panuse eest Eesti ANK-i töösse tunnustuse üle Merle Salusoole.
Üldkogul jagame laiali Eesti ANK ränd-fotonäituse fotonäitus „Noorsootöö, mis see veel on?“
mis sai kokku pandud 2014. aasta noorsootöö nädala järel.
4. Ülevaade noorsootöönädalast.
Terve nädala vältel tegeleb Stiina noorsootöötajate kogemuslugude postitamisega Eesti ANK
blogisse ning lugude levitamisega sotsiaalmeediasse. Kokku levitame 35 lugu viiel erineval
teemapäeval.
Üle Eesti toimuvad nädala jooksul noorsootöö lugude elavad raamatukogud ja „Kultuur purki“
kokkamisaktsioonid. Noorsootöö nädala sündmuste info on Stiina sisestanud ENTK noorsootöö
nädala veebilehele ja sündmuste kalendrisse. Sündmuste korraldajatele on saadetud kirjalikud
juhised meediakajastuse initsieerimiseks kohalikus meedias. Üle-eestilise meediaga suhtleb
ENTK.
Paidesse kohale on jõudnud Eesti ANK ränd-fotonäitused, üks osa näitusest viibib noorsootöö
nädalal Elva noortekeskuses. Peale Pidulat jätkavad teekonda 2015. aasta noorsootöö nädala
fotokampaania raames valminud näitused noorsootöötajate piltidega.
Tegevmeeskond ja juhatus jätkas Pidula ettevalmistustega.
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