


Tegevjuhti ettepanekul saata kõigile ankeet küsimustega

• Jätkata Juhatuse koosolekutega iga kuu esimesel kolmapäeval
• Infopäevad iga taotlusvooru eel.
• Taotlusvooru ajad kinnitada üldkoosolekul kogu aastaks
• Ümarlaudade kokkukutsumine vabaühendustele ja ettevõtjatele.

Vajadusel luua katusorganisatsioon taotluste esitamiseks teistesse fondidesse.
• Koostöö teiste organisatsioonidega  hakkab toimuna vastavate juhatuse liikmete 

eestvedamisel
• Avalike teenuste kaardistamine-Lilian, Kadri, Piret
• Teenuste pakkettimine-koostöö HEAKiga
• Sädeinimeste tunnustamine maavanema vastuvõtul
• Rahvusvaheline konverents 15, 16 september 
• Meie projektid:Pooleli sädeinimeste jätkuprojekt, Kodanikuühiskonna ja MTÜde 

vaheline koostöö
Võimalikud projektid mida esitada Turismitoodete ja teenuste arendamine - tähistamine 
looduses, virtuaaltuuri jätkuprojekt- kokku kutsuda töögrupp-Marje
b) sügiskalender
23. oktoober objektide külastamine
31. oktoober projektide kuulamine 5X5 minutit iga taotluse kohta.
Hindamiskoosolek samal päeval , kui projekte palju siis mõne päeva jooksul
30 november kokku kutsuda üldkoosolek

Päevakorrapunkt 3
ELARDiga liitumine

Aastamaks  Eestile 500 eurot, mis läheb 26 tegevusguppi vahel jagamisle
Ettepanek  pandi hääletusele.
Poolt 13 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud
Otsus: Liituda 

Päevakorrapunkt 4
Ülevaade töögruppidest

� Kohaturunduse töögrupp-Piret 
Eesmärk:
Koostab lähteülessande, mille tegemisel kaasab elanikke, ettevõtjaid ja professionaale.
Töögruppi kuulub 6-10 liiget.Koos käib kahe nädala tagant-3 tundi kuus.
Teiste töögruppide ja ümarlaudade mõtete tulemus kajastub turunduses.

� Juhatuse töögrupp- Lilian
Eesmärk:
Kokku kutsuda 3-4 korda. Aasta lõpuks tulem.

� Sädeinimeste töögrupp-Merike
Eesmärk:
Välja töötada statuut ja tunnustamine.
Kokku kutsuda 2-3 korda. Tulem aasta lõpuks.

� Kohaliku toidu töögrupp-Marju
Eesmärk:
Teemat kajastada ettevõtjate ümarlaual. Huvi korral kutsuda töögrupp kokku.

� Ettevõtlikkuse töögrupp-Annika



Eesmärk:
-meie piirkonna noori koolitada ettevõtlikkuse alal
-kokku kutsuda ettevõtjate ümarlaud, kus selguks millised võimalused on meie 
piirkonnas ja millised vajadused on ettevõtjatel ettevõtluse arendamiseks.
- kokku kutsuda mittetulundusühenduste ümarlaud.

� Kodulehe töögrupp(juba käivitunud)-Hanna
Kaasata töögruppi spetsialist. Võimalusel minna edasi joomlaga(vabavaraga) kui see 
võimaldab täita meie nõudmisi. Võtta veel hinnapakkumisi. 

� Võrgustik ja koostöö töögrupp-Kaido-Allan
Eesmärk :
-ümarlaudade tekitamine, 
-kõiki organisatsiooni liikmeid kaasamine, 
-ühisarengukavade koostamine

Kõik töögrupid annavad juhatusele teavet 

Päevakorrapunkt 5
EMSLi suvekooli kogemuste jagamine-Piret Lõuk, Annika Jõks

Koolitusest lähtuvalt tõstatas Piret Lõuk  küsimused teemal LHKK juhatuse 
vabatahtlikust panustamisest juhatuse töös.
-kas ma teen seda kirega ?
-kas mul jätkub ressurssi-aega?
-kas ma saan tegevusest kasu?

Päevakorrapunkt 6
Kohal algatatud teemad

� konfidentsiaalsuse lepingu sõlmimise arutelu

 Koosoleku juhataja                                                        Protokollija
   Lilian Saage                                                Marje Suharov


