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Koosoleku algus kell 19.00, lõpp kell 20.30
Juhatas: Tiina Sergo (volitus Kaido Kirsipilt)
Protokollis: Marge Tõnisson
Kohal olid: Lydia Kruusmann, Jaanika Toome, Tiina Sergo, Vello Einland, Arvo Rodi (volitus Kose
Püha Nikolause Koguduselt), Merle Pussak (volitus Mööbel Sinule OÜ-lt), Anu Nutt, Ülle Rink,
Marge Raja, BJ Tootmine OÜ ( Bruno Engelile volitus Tiit Laurilt)
Kutsutuna: Marge Tõnisson, Paul Argus (MTÜ Tondi RSK)
Kinnitati järgmine päevakord:
1.
2.
3.
4.

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruande kinnitamine;
MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse koosseis;
MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia muudatus;
Jooksvad küsimused, planeeritavad õppereisid.

1. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja majandusaasta aruande kinnitamine.
Tiina Sergo tutvustab majandusaasta aruannet.
Revisjonikomisjon kinnitab majandusaasta aruande.
OTSUS: Üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande (protokollile lisatud).
2. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse koosseis.
T.Sergo annab teada, et juhatusele on laekunud juhatuse liikme A.Nutt’i avaldus enda taandamiseks
juhatuse liikme kohalt, mille juhatus on ka heaks kiitnud.
T.Sergo annab sõna Anu Nutt’ile oma taandumise põhjuste selgitamiseks.
Juhatus teeb ettepaneku üldkoosolekule hetkel uut juhatuse liiget mitte valida ja võtta teema
vajadusel päevakorda järgmisel üldkoosolekul.
OTSUS: Üldkoosolek rahuldab Anu Nutt’i lahkumisavalduse MTÜ Ida-Harju Koostöökoja juhatuse
liikme kohalt.
Mitte valida uut juhatuse liiget kuni järgmise üldkoosolekuni. Järgmiseks üldkoosolekuks teeb
juhatus ettepaneku uue juhatuse liikme vajalikkuse osas.

3. MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia muudatus.

T.Sergo
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teha
muudatus
Ida-Harju
Koostöökoja
strateegiasse.
Hetkel on fikseeritud strateegias meetmete osakaalud. Pidades aru teiste tegevusgruppide, HEAKi
ja PRIAga oleme jõudnud arusaamisele, et targem on need osakaalud paika panna rakenduskavas.
Sel juhul on vajadusel võimalik osakaalusid muuta - rakenduskava muudatus on lihtsam protsess,
kui strateegia muudatus. Samale järeldusele jõuti ka 15-16.juunil IHKK ja Lääne-Harju
Koostöökogu koostöökohtumisel.
Seega on vaja üldkoosoleku otsust, et strateegiast võtta välja punkt 5.3 alt meetmete osakaalud.
T.Sergo paneb hääletusele strateegia punkti 5.3 muudatuse – eemaldada punktist 5.3 strateegia
meetmete osakaalud.
Kõik on ühehäälselt muudatuse poolt.
OTSUS: Viia strateegia punkti 5.3 sisse järgmine muudatus: võtta meetmete osakaalud strateegiast
välja.
Ühtlasi informeerib T.Sergo juhatust vajadusest muuta rakenduskava.
Lepitakse kokku, et rakenduskava muudatuste koosolek toimub 01.07.2010 kell 18:00 Anija
mõisas.
4. Jooksvad küsimused , planeeritavad õppereisid.
Seminarid.
T.Sergo tutvustab 21-22.07 Jänedal toimuvat Leader suveseminar, mis on osalejatele tasuta.
Ühine otsus on, et seekord ei minda ja keskendutakse rakenduskava muudatusele, et saaks teha uue
taotlusvooru okt/nov.2010.
T.Sergo tutvustab 8-12.08 toimuvat Leader rahvusvahelist noorteseminari ning palub anda info
edasi noorsootöötajatele. Osaleda saab kuni 5 noort.
Tekib diskussioon piirkonna noorte osaluse üle ning osalustasu maksmise üle. Pakutakse välja
variandid:
a) Ida –Harju Koostöökoda maksab noorte osalemistasud kinni
b) maksab 50% vald ja 50% Ida-Harju Koostöökoda. Viimasel juhul peaks igast vallast
osalema üks noor. Edaspidi rakendaks seminaril osalejaid Ida-Harju koostöökoja
tööprotsessis.
T.Sergo saadab noorteseminari info valdadesse laiali ja otsus noorte valiku kohta tehakse hiljem.
OTSUSTATI: Ida-Harju Koostöökoda tasub igast tegevuspiirkonna omavalitsusest ühe noore
osalemise eest osalustasu. Tegemist on noorte kaasamistegevusega. Osalejatega sõlmitakse
lepingud, mille kohaselt nad on hiljem kohustatud osalema Leader teavitustegevustes.
Augusti teises pooles võiks ette võtta Eesti õppereisi Lõuna-Järvamaale ja kaalumisel ka Setumaa.
INNOVE ja konverents koostöös Harjumaa tegevusgruppidega, HEAK-ga, HOL-ga.

Tiina sergo annab teada, et käimas on INNOVE töötute projekti rakendamine ja on plaanis ka
korraldada 2011 a. konverents koostöös Harjumaa tegevusgruppidega, HEAK-ga, HOL-ga.
Planeeritav teema on “Väikeettevõtluse soodustamine Leader-meetme abil.” Paika on pandud
erinevad töögrupid. T.Sergo kutsub üles liikmeid erinevates töögruppides osalema.
MTÜ Ida-Harju Koostöökoja liikmete ootused, koolitused, nõustamine.
T.Sergo uurib, millised ootused ja soovid on liikmetel ning kas ja milliseid koolitusi soovitakse.
Mati Palm annab teada, et koolitused on alati tööajal ja kahjuks ei ole võimalik neist osa võtta.
Kõik on ühel meelel, et ühisüritusi on piisavalt.
Sädeinimeste motiveerimine.
Sädeinimeste motiveerimine. Tiina Sergo küsib ettepanekuid sädeinimeste motiveerimiseks.
Ettepanek on välja anda ettevõtlusauhind.

Revisjojonikomisjoni koosseis
Kuna Jüri Lillsoo on Anija vallavanema kohalt lahkunud ja ei ole motiveeritud revisjonikomisjonis
jätkama, siis on ettepanek jätte revisjonikomisjon kaheliikmeliseks: Andre Sepp ja Vello Jõgisoo
OTSUS: kinnitada kaheliikmeline revisjonikomisjon koosseisus Andre Sepp ja Vello Jõgisoo.
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