EMSL nõukogu koosoleku protokoll
Aeg: 16.06.2017, 16:15 - 18:30
Koht: EMSL-i nõupidamiste ruum, Tallinn
Juhatas: EMSLi juhataja Maris Jõgeva, erandkorras ja külalisena
Protokollis: Maris Jõgeva
Osalesid: nõukogu liikmed Mari-Liis Jakobson, Leena Kivisild, Katrina Koppel, Madle Lippus, Liisa
Past, Ivo Visak. Jannus Jaska (skype). Puudusid: Martin A. Noorkõiv, Toomas Roolaid.
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Otsused
1. Nõukogu vaatas üle 2011. aastal kinnitatud EMSLi nõukogu töökorra. Muuhulgas arutati, millised
positiivsed ja negatiivsed mõjud võiksid olla sellel, kui nõukogu esimees valida aastaks. Teiseks
räägiti ootustest nõukogu rollile EMSLis ja selle liikmete tööle: kuigi strateegia uueks perioodiks on
paigas, tuleks suureneda nõukogu liikmete võimalusi pakkuda juhatusele ja meeskonnale tuge
strateegilistes valikutes, tuues aruteludesse ja otsustamisele ideid lähtuvalt ühiskondlikest trendidest,
liikmete vajadustest, ning sõnastades julgemalt prioriteete EMSLi otsusteks.
Otsustati:
- täpsustada EMSLi nõukogu töökorda ning valida nõukogu esimees aastaks;
- nõukogu töö korraldamisel kasutada enam aruteluformaate, mis lubavad lisaks kohustusliku
otsustamisele rohkem vabamat arutelu tegevusideede üle;
- arutada nõukogu liikmete osalusega seonduvat suvisel strateegiaarutelul.

2. Nõukogu esimehe kohale esitati üks kandidaat: Martin A. Noorkõiv teavitas nõukogu liikmeid oma
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valmisolekust kandideerida e-posti teel, kuna ei saanud koosolekul osaleda. Teisi kandidaate
esimehe kohale nõukogu liikmed ei esitanud, kõik toetasid Martin A. Noorkõivu kandidatuuri.
Otsustati: kinnitada EMSLi nõukogu esimeheks Martin A. Noorkõiv.

3. EMSLi suvine strateegiaarutelu toimub 25. – 26.augustil. Juhataja annab kiiremas korras teada
kohast ja kavast. Nõukogu liikmed sõnastasid teemad, milleks kokkusaamisel aega võtta:
- populism ja avatud ühiskonnaga seonduv EMSLi strateegia vaates;
- teisenev kodanikuühiskond, sh osalemise kanaliseerimine ja kodanikuühiskonna struktuurid, ning
kuidas EMSL trendidega oma töös arvestab;
- tulevikutrendid ja kuidas need vabaühenduste tööd mõjutavad;
- nõukogu roll ja nõukogu liikmete võimalused aktiivsemaks osalemiseks EMSLi töös.

4. Muu info
4.1 Suviseks strateegiaaruteluks valmistada juhatajal ette ülevaade sellest, kuidas on töötanud EMSLi
kaasamispraktikad ja mil määral ning kuidas on liikmed osalenud viimastel aastatel EMSLi
huvikaitsetegevustes.
4.2 Nõukogu liikmed küsisid ning juhataja vastas:
1) EMSLi tegevustest on kohalike omavalitsuste volikogude valimistega seotud kaks, sh valimiste
valvurid ning manifesti sõnastamine vabakonna ootustega kandideerijateni jõudmiseks. Valimiste
valvurite tööd koordineerib Andrei Liimets: ülevaatamisel on valimiste hea tava, koostööläbirääkimised
pooleli meediapartneritega, valvurite meeskond komplekteerimisel, korraldamisel koostöö noorte
valimisvalvuritega. Plaanis on kohtumised parlamendierakondadega uuendatud valimiste hea tava
tutvustamiseks.
2) Arvamusfestivalil on EMSL sellel aastal kahe aruteluga:
- osalusdemokraatia alal arutelu noorte osalusest (eestvedaja Kogukonnapraktika meeskond);
- Euroopa alal arutelu populismist ja kodanikuruumist Euroopas koostöös Euroopa Komisjoni Eesti
esindusega.
3) Eesistumise raames on EMSL kaasatud mitmete väiksemat ja suuremat sorti ürituste korraldamisse
(sh EMSKi seminarid, Idapartnerluse kodanikuühiskonna konverents), EMSL ise korraldab 16.
novembril kodanikuruumi teemalise rahvusvahelise arutelu.
4.3 Nõukogu tegi ettepaneku, et EMSL võtaks enda peale kohalike omavalitsuste volikogude
valimistega seotud tegevuste koordineerimise, et tekiks ülevaade erinevate organisatsioonide
plaanitust ning algatused ei hakkaks üksteise mõju vähendama.
Koosoleku juhataja Maris Jõgeva
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