EESTI MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA SIHTASUTUSTE LIIDU
ÜLDKOOSOLEK

Aeg:
15. juuni 2001 kell 13.00
Koht:
Eesti Kinoliit Uus tänav 3
Osavõtjad:
Kohal 37 organisatsiooni esindajad ja delegeeritud 7 . Kokku
44 häält
Koosoleku juhataja: Mall Hellam
Mall Hellam:
EMSLil on 129 liiget. Üldkoosoleku toimumiseks on
vaja üle poolte liikmete osavõttu s.t. 65. Seega seadusest tulenevalt lükatakse
koosolek edasi .
Kristina Mänd:
Uus koosolek sama päevakavaga 26. juunil kell 14.00 Endla t.
4 Jaan Tõnissoni Instituudi Koolitusklassis. Päevakorrapunktid arutame täna läbi.
Mall Hellam:
Hääli on võimalik delegeerida. EMSLi olulisus
väljendub organisatsioonide osavõtus üritustest, ka üldkoosolekust ning samuti
liikmemaksu tasumises. Kui puudub huvi ning ka liikmemaks on tasumata arvab
nõukogu need organisatsioonid liikmete hulgast välja. Liikmemaksu tasumisel raha
puudusel palume põhjendatud taotlusi.
Kristina Mänd:
30. septembril on viimane aeg liikmetel oma maksu tasuda.
Pärast seda on ilmselt EMSLi liikmete arv väiksem. Tahame tänada neid liikmeid, kes
on meid oma üritustele kutsunud.
Küsimused – vastused
Eesti Üliõpilaskondade Liit: Mis on põhjus, et tänane koosolek ebaõnnestub?
Mall Hellam:
Kvoorumi kokkusaamine on probleem enamike
suuremate organisatsioonide puhul. EMSL ei ole erand. Palju on liikmeid, kes ei
tunneta otsest sidet. On olemas ka kategooria, kellele oleme mööndusi teinud. Nende
aktiivsus aga ei ole suurenenud.
Elo Tust (Kinoliit): Osa organisatsioone on nimekirjas, keda sisuliselt enam ei
eksisteeri.
Kristina Mänd:
Liikmete andmebaasi täiustame juunikuus. Sügisel puudus
andmebaas. Nüüd on see olemas. Esialgne liikmeskonnast välja arvamine poleks
olnud õiglane. Andsime liikmemaksu tasumiseks aega.
Eesti Piibliselts:
EMSLil on 129 liiget. Miks ei ole paljud organisatsioonid
meiega liitunud?
Mall Hellam:
Väga palju on olemas valdkondlikke ühendusi, kes
tegelevad neid huvitavate küsimustega. EMSL on laia haardega, missiooni nähakse
laiemalt.

Kristina Mänd:
EMSLi on koondunud aktiivsemad. Pole teinud teadlikult
liikmete värbamispoliitikat.
Eesti Piibliselts:
Mõelda tuleks enesekriitiliselt. Koostöö kaudu tuleks
liikmeskonda saada. Näiteks haridusvaldkond on jäänud välja.
Mall Hellam:
Toimumas on erialastumise protsess, algatused peaksid
liikmetelt tulema. Sotsiaalsfääri organisatsioonidega saab see sügiseks toimuma.
Kokku tuleks tulla huvigruppide tasemel.
Kristina Mänd tutvustas EMSLi järgmiste aastate plaane.
Mall Hellam teavitas, et annab üle EMÜ Esinduskogu nimel kirja Eesti
organisatsioonide toetusest Euroopa küsimustes Euroopa Komisjoni presidendile
Romano Prodile.
Marika Arendi:
Nõukogu liikmena ei ole ma teadlik ning samuti paljud EMSLi
liikmed ei oma informatsiooni üleantava dokumendi kohta. Millal jõuame sisulise
tööni? Tuleks tegeleda nende asjadega, mis on meie pädevuses.
Mall Hellam:
Aruandluses on sisulise töö aruanne. Üleantav kiri on
esinduskogu kiri, üks 27-st esindajast on EMSL. Kiri liikus ka kodanikeühiskonna
listis. Soovijatel on võimalik tutvuda.
Küsimusi tuli ka liikmete andmete esitamises EMSLile.
Toivo Toomemets (Eesti Rahvuskultuuri Fond):
Arusaamatu on küsimus
aastaaruannete esitamisest. Liikmed peavad EMSLi usaldama ja oma andmeid
esitama. Informatsiooni tuleb vahetada.
Probleemidena toodi esile ka dubleeritud meilide saamist EMSList.
Kristina Mänd:
Serveriga on olnud probleeme. Ei toimi veel korralikult.
Juunikuus saab korda.
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