EMSL nõukogu koosoleku protokoll
Aeg: 2.11.2015, 17:30 - 19:00
Koht: EMSL-i nõupidamiste ruum, Tallinn
Juhatas: Margo Loor
Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena)
Osalesid: Mari-Liis Jakobson, Jannus Jaska, Martin Noorkõiv, Madle Lippus, Liisa Past,
Margus Rink ja Margo Loor.
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EMSLi terviseülevaade
2016. aasta tegevuskava ja eelarve
EMSLi järgmise strateegia koostamise protsess
Arvamusfestival ja EMSL
Muud tõstatatud küsimused

Arutelu ja otsused
1. EMSLi tervis
Maris andis ülevaate EMSLi tegevuskava täitmisest, rahaasjadest ning uudistest meeskonnas ja
võrgustikus:
 tegevuskava täitmine on rahuldav;
 RIUprojekt on plaanis lõpetada jaanuaris 2016. Urmo Kübar on selleks tagasi EMSLis;
 uueks huvikaitsejuhiks sai Siim Tuisk;
 kogukonnapraktika elluviimisega on ilmnenud rahavoogude risk: igakuiste aruannete läbivaa
tamine võtab Innoves aega. Väljamaksetaotlusi oleme esitanud ca 11 000 euro ulatuses;
 tellimuskoolitusi oleme müünud plaanitust vähem, mis toob kaasa riski eelarve tulupooles.
2. Tegevuskava ja eelarve
Nõukogu vaatas läbi esialgse tegevuskava ja eelarveprojekti. Tegevuskavas ei ole ootamatusi,
tegemist on strateegiaperioodi viimase aastaga. Küll on erinevad tegevused omavahel enam
sünergias, proovitud enam eesmärgistada. Uuteks projektideks plaan tegeleda vabaühenduste
poliitikakujundamises osalemise võimekusega ning katsetada selleks nö inkubatsiooni vormi.
Keskseks aasta jooksul toimuvaid tegevusi läbivalt kandvaks jooneks on arutelu vabaühendus
te rollist ning avaliku võimuvabaühenduste suhtest. 2016. aasta plaanitud eelarvemaht on 340
000 eurot.

Otsused:
 2016. a. jätkab EMSL küll pooleliolevate vabaühenduste võimekuse parandamise projektide,
traditsiooniliste suurkoolituste ja tellimuskoolitustega, kuid koolitustegevuse suuna süsteemset
arendust ei jätka;
 2016. aasta tegevusprioriteetidest ja eelarvevalikuid tehes saab senisest suurema tähelepanu
eestkostetöö. Sellega saab oskuslikumalt siduda ka teavitus ning tugitegevused (sh koolitused,
suvekool, jt.)
Veel ettepanekuid:
 Keskne küsimus vabaühenduste rollist Eestis võiks olla Arvamusfestival 2016 vabakonna lava
peateemaks.
 Eelarves oleks mõistlik jaotada tööjõukulud eri valdkondade vahel, muidu ei peegelda
suundade eelarved tegelikke prioriteete.
 Venekeelse teavituse jätkamiseks 2016. aastal on võimaluseks otsida koostööd ettevõtjatega
või kasutada Hooandja abi.
 Suvekooli läbiviimise hoidmine on oluline, samas tähtis siduda see strateegiaga. Sünnipäeva
ja suvekooli sidumise mõte tundub mõistlik.
3. EMSLi järgmise strateegia koostamise protsess
Otsused ja ettepanekud:
 Strateegia koostame neljaks aastaks, analüüsiosa vaatame ka pikemalt ette.
 Märksõnadeks: kaasav, õpiprotsess, sisemiste ressursside inventuur
 Kasutada arvukalt väiksemaid fookusgruppe, võibolla juba enne liikmeküsitlusi.
 Rahvusvaheliste partneritegagi rääkida, et tuua Eesti välist konteksti.
 Novembriks on strateegia valmis ja kinnitamine kas elektrooniliselt või 2017. a. üldkoosolekul.
 Kuna juhataja mandaat lõpeb 2016. a. suvel, tuleks jaanuaris rääkida juhataja jätkamisest, et
strateegiaprotsess ei jääks juhivahetuse korral poolikuks.
4. Arvamusfestival ja EMSL
Otsus: kiita heaks ettepanek Arvamusfestivali iseseisvaks kasvamise edasise protsessi kohta.
2017. a festivali jaoks EMSLi enam kasutada ei saa. Ettepaneku üle, et EMSL võiks olla
üks Arvamusfestival SA asjutaja, on nõukogul hea meel.
Muid küsimusi ei tõstatatud.
Koosoleku juhataja Margo Loor
/allkirjastatud digitaalselt/
Koosoleku protokollija Maris Jõgeva
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