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Algus 19.00, lõpp 20.00
Juhatuse koosolekust võtsid osa 14 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Ranno
Rüüberg, Jaanus Saat, Einar Alliksaar, Kadri Kurm, Andrus Kuiva, Heiki Hõimoja, Heli Raidve,
Kaido-Allan Lainurm, Aila Lainurm, Jelena Maljutina, Henry Mang, Priit Raudla.
Koosoleku juhataja ja protokollija Kerli Lambing.
Päevakord:
1. Juhatuse esimehe valimine
2. Juhatuse aseesimehe valimine
3. Kohapeal algatatud teemad
Kerli Lambing tutvustas esmalt Lääne-Harju Koostöökogu strateegias määratletud struktuuri
ning juhatuse, juhatuse esimehe, büroojuhi ja meetmejuhi tööülesandeid. Tutvustas juhatuse
esimehe ja aseesimehe valimise korda. Seatakse kandidaadid, hääletamine toimub salajase
hääletamise teel. Eraldi sedelid kahe valimise jaoks. Häälte lugemiseks moodustatakse 3
liikmeline valimiskomisjon.
Arutelu tulemusel otsustati, et juhatuse esimehe ja aseesimehe valimisi käsitletakse ühe
päevakorrapunktina.
Päevakorrapunkt 1
Juhatuse esimehe valimine ja juhatuse aseesimehe valimine
1. Juhatuse esimehe kandidaatide esitamine.
Kandidaadiks esitati Rafael Milerman.
2. Juhatuse aseesimehe kandidaatide esitamine.
Kandidaatideks esitati Kaido-Allan Lainurm ja Natali Käsk.
3. Valimiskomisjoni moodustamine.
Moodustati valimiskomisjon koosseisus Kadri Kurm, Ranno Rüüberg ja Heiki Hõimoja.
4. Kandidaatide tutvustamine.
Juhatuse esimehe kandidaat:
Rafael Milerman tutvustas oma senist tegevust juhatuse esimehena, soovib jätkata, on selles
ametis olnud kaks nö ametiaega. Tema hinnangul on töörütm paigas, meeskonna koostöö on
hea. Uus periood on algamas ja selles protsessis tahab kindlasti panustada. Juhatuse otsused
on senini olnud konsensuslikud ja soovib selliselt edaspidi jätkata.
Kaido-Allan Lainurm küsis, kas ja mida sooviks teha teisiti?
Rafael Milerman selgitas, et kindlasti soovib tegevmeeskond hoida – töökoormus on suur,
tööaja paindlikkus tähendab paljuski tegevusi ka peale nö ametlikku kokkulepitud tööaega. See
on organisatsiooni sisemine teema. Väljapoole vaates on kindlasti tubli töö tehtud, et LääneHarju Koostöökogu organisatsioonina rohkem välja paistaks. Seda tööd tuleb jätkata, tegeleda
kaasamisega ja võimaluste tutvustamisega erinevatele sihtrühmadele.
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Juhatuse aseesimehe kandidaadid:
1) Natali Käsk tutvustas oma senist tegevust juhatuse aseesimehena. Eraldi sekkumist ei ole
väga palju aseesimehena olnud, meekond on hakkama saanud. Oma rolli võtab rohkem
tegevustest teavitajana, on tihedalt seotud nii mittetulundus- kui ka ettevõtlussektoriga. Soovib
kindlasti olla kaasatud uue perioodi protsessis.
Aila Lainurm küsis, mis on organisatsiooni eesmärk väljapoole, kas uute liikmete värbamine?
Natali Käsk selgitas, et liikmete värbamine ei ole eesmärk omaette. Oluline on kaasata meie
tegevustesse need organisatsioonid, kes saavad ja tahavad piirkonna arengusse panustada.
Samas ei pea nad selleks liikmeskonda astuma.
2) Kaido-Allan Lainurm tutvustas ennast. On olnud organisatsiooni asutajaliige ja olnud
esimeste liikmete värbamise protsessi juures. Varasemalt on olnud paaril perioodil ka juhatuse
liige. Täna on ka Mulgimaa Arenduskoja juhatuse liige ja peab sellel tasandil info vahendamist
oluliseks. On tegelenud erinevate arenduse teemadega, teadlik mittetulundus- ja
ettevõtlussektorist, lisaks on avalik-õiguslik taust. Hetkel tegutseb väikeettevõtja.
Einar Alliksaar küsis, mis motiveeris nüüd uuesti juhatusse kandideerima?
Kaido-Allan Lainurm selgitas, et vahepeal oli soov teha muid tegevusi ning samas teha ka ruumi
uutele soovijatele. Tunneb, et on värskeid mõtteid mida jagada ja millega panustada.
Toimus salajane hääletamine.
5. Valimiskomisjon luges ette protokollid:
1) Juhatuse esimehe valimisel jagati 14 sedelit, valimiskastis oli 14 sedelit. Juhatuse esimehe
valimisel sai kandidaat Rafael Milerman 14 poolthäält, seega valiti juhatuse esimeheks Rafael
Milerman.
2) Juhatuse aseesimehe valimisel jagati 14 sedelit, valimiskastis oli 14 sedelit. Juhatuse
aseesimehe valimisel sai kandidaat Natali Käsk 8 poolthäält ja Kaido-Allan Lainurm 6
poolthäält, seega valiti juhatuse aseesimeheks Natali Käsk.
OTSUSTATI:
1.1 Kinnitada hääletuse tulemused: Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimeheks valiti Rafael
Milerman ja juhatuse aseesimeheks Natali Käsk.
Päevakorrapunkt 2
Kohapeal algatatud teemad
1. Natali Käsk jagas teavet MTÜ Savipere ühisprojekti kohta ning palus huvitatutel koolitustel
osaleda.
2. Kerli Lambing teavitas, et sellel nädalal algavad Lääne-Harju valla arengukava töörühmade
arutelud ning kutsus üles huvilisi osalema. Jaanus Saat märkis, et juhul kui töörühmas osalema
ei jõua, siis saab esitada ettepanekuid ka kirjalikult.
Lepiti kokku, et järgmine juhatuse koosolek toimub 17.06.2019 algusega kell 19.00
Vasalemmas.
(allkirjastatud digitaalselt)
Rafael Milerman
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Kerli Lambing
Protokollija
Ranna 8, Vasalemma
Harjumaa 76101 Eesti
Tel 60 87 833
info@vomentaga.ee
www.vomentaga.ee

