
  

 
 

 
Juhatuse koosolek toimus 10.03.2021 GoogleMeets keskkonnas 
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.50 
 

Protokoll 
 

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Koit Kelder, Krista Riik, Mikk Rand, Jaanika 
Tiitson, Jüri Saar.  

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Susan Reinholm, Sulvi Munk, Terje Aus 

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus 
 

Päevakorras: 
- "EES" - vihmavarjuprojektid; 
- "Anname hoogu" vihmavarjuprojektid; 
- SKK töökorraldus ja tegevuskava lähiajal piirangute tingimustes; 
- Muud teemad. 

1) "EES" - vihmavarjuprojektid; 

Nõustamisele on tulnud juba mõned projektid. Oleme välja kuulutanud vastuvõtu alates 15.  
märts, kuid praeguseks tulnud mõtted tunduvad küll olevat eesmärgipärased. Arutelu. 
 
2) "Anname hoogu" vihmavarjuprojektid; 
Arutelu. 
 

3) SKK töökorraldus ja tegevuskava lähiajal piirangute tingimustes; 

Homsest jõustuvad 2 + 2 pirangud. Meil oli aprillis plaanis teha ÜK. Ilmselt saaksime teoreetiliselt 

hakkama ka ilma koosolekuta. 

Juunikuu lõpuks on vaja esitada majandusaasta aruanne ja valida uus juhatus, vajalikud strateegia 

muudatused vaheaastateks. 

Juunis tuleb koosolek teha kindlasti. 

Märtsi lõpus teeks kokkusaamisega ühe arengupäeva. 

Strateegia rakendamiseks – mis meetmed avada ja kuidas? Kuidas meie hinnangul siiani on läinud ja 

mis suunas võiksime liikuda? Tahaksime igal juhul juhatuse kaasata enne kui liikmetele mis tahes 

vormis seda tutvustada. Oleks vajalik veidi tihedamalt ja teemapõhisemalt rääkida – eraldi aeg 

toetusmeetmete kujundamine vaheperioodiks. 

Jüri: juhatuse volituste pikendamine? 

Eluliselt olulisem on meetmete avamine sügisel kui see, kes on hetkel juhatuses. 

2021 ja 2022 on lisa-aastad, 2023 hakkab uus periood. Tempo on kiirem kui oli 2016-2018, aga meil 

pole aega isegi 2 täisaastat et voore teha! Kriitiline on meetmete muutmine! Maht, mis on lühikese 

ajaga vaja ellu viia, on suur! 



  

 
 

 

Kas 23. märts sobib koosolekuks, alustaksime 9.30? 

4) Muud teemad 

Interneti arengud – nädalal, mis hakkab 22. märtsiga – kohtumine Muhu, Saaremaa vallavanem, 
Digisaar OÜ esindajad, SKK. Paneme pidi kokku ja anname valdadele võimaluse Digisaare omanikena 
hakata tegutsema. 

SA EHTNE Saaremaa märgis tegevusest ja arengutest andis ülevaate SA juhatuse liige. 

Järgmine kord, 23.03 kl 9.30 

 

Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija 

Koit Kelder                                                                                        Terje Aus 

 


