
 
EMSL nõukogu koosoleku protokoll 
 
Aeg: 23.04.2014, 16:00 - 18:00 

Koht: vabaühenduste ühiskontor, Telliskivi loomelinnak 

Juhatas: Margo Loor 

Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena) 

Osalesid: Liia Hänni, Mari-Liis Jakobson, Hille Hinsberg, Maris Jõgeva (külalisena), Sandra 

Lillemaa, Tarmo Tüür ja Margo Loor. 

 

Päevakord 
1. EMSL-i 2013. aasta aruande heakskiitmine 

2. Liikmete väljaarvamise (2 liiget) ja vastuvõtmise (1 kandidaat) otsustamine 

3. EMSL-i liikmekriteeriumite arutelu 

4. Üldkoosolek 2014 ettevalmistuste ülevaade 

5. Nõukogu koosolekutevahelised töökohtumised tegevtiimiga 

6. EMSL tegevuse 1. kvartali kokkuvõtted 

 

Otsused 

1. Nõukogu vaatas läbi ning andis põhimõttelise heakskiidu EMSL-i 2013. aasta aruandele, 

võttes teadmiseks, et esimene aruande versioon võib veidi muutuda või täieneda peale 

audiitori läbivaatust ning tegevusaruande vimistlemist ja kujundamist. Nõukogu ootab 

heakskiitmiseks ka lõplikku versiooni,  enne kui see esitatakse üldkoosolekule 

otsustamiseks.  

  

2. Nõukogu otsustas ühehäälselt:  

 -  võtta EMSLi liikmeks vastu Eesti NATO Ühing.  

 -  arvata EMSL-i liikmete hulgast välja Eesti Mesinike Liit ning Spordiklubi Liikumine.  

 



3. Nõukogu arutas EMSL-i liikmeks vastuvõtmise tingimusi ning otsustas arutelu tulemusena 

lisada liikmeks astumise avaldusse küsimus, mis aitaks täpsustada liikmekandidaadi 

tegevusi avalikes huvides. Ühtlasi palus nõukogu suunata tegevtiimil kandidaat 

liikmeavaldust täiendama, kui avaldus ei anna piisavalt informatsiooni liikmeks vastuvõtu 

üle otsustamiseks. Seda on näiteks vaja juhul kui kandidaat ei ole oma tegevusi ega 

liikmeks astumise motivatsiooni piisavalt selgitanud.  

 

4. Maris Jõgeva tutvustas EMSL- i üldkoosoleku läbiviimise plaani. Üldkoosolek toimub 6. juuni 

pealelõunal Tallinnas, täpsem koht selgub lähipäevadel. Üldiselt nõustusid nõukogu 

liikmed, et vormilt võiks üldkoosolek olla aktiivne, liikuv ja liikmete omavahelist suhtlemist 

soosiv. Kavva tuleks planeerida 3-5 minutiline kokkuvõte nõukogu tööst ning keegi 

lahkuvatest nõukogu liikmetest aitab läbi viia luute nõukogu liikmete valimist.  

 

5. Nõukogu liikmed nõustusid mõttega korraldada koosolekute vahelisel ajal kohtumisi. Vajadus 

on leida aeg ja koht selleks, et nõukogu liikmed ja tegevtiim saaksid omavahel rääkida 

vabamas vormis EMSL-i juhtimist ja valikuid puudutavatel teemadel või arutada 

kodanikuühiskonna arenguga seotut. Sellised mitteformaalsed kohtumised toimuksid 

põhimõttel osaleb, kel võimalik. Esimese teemana on plaan räägkida 16.mail EMSL-i 

tegevuste rahastamise võimalustest, sh võimalustest erasektorist toetuse leidmiseks, 

omatulu ja avaliku eelarve suhtest. Tarmo Tüür tegi ettepaneku, et teemapõhiselt võiks 

aruteludele kaasata ka endisi nõukogu liikmeid ja EMSLi töötajaid. 

 

6. Nõukogu hindas EMSL-i 2014.aasta tööplaani esimese kvartali kokkuvõtteid. 

Demokraatiakooli projekti osas andis nõukogu juhatajale tugeva soovituse käituda 

otsustavalt. Muus osas jäi nõukogu tehtud töö ja tasakaalus eelarvega rahule. 

 

Koosoleku juhataja Margo Loor 

/allkirjastatud digitaalselt/  

 

Koosoleku protokollija Maris Jõgeva 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 


