
  

 
 

 
Juhatuse koosolek toimus 18.05.2021 GoogleMeets keskkonnas/SKK kontoris 
Koosolek algas kell 9.30 ja lõppes kell 11.00 
 

Protokoll 
 

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Koit Kelder (kontoris), Krista Riik (kontoris), 
Jaanika Tiitson, Jüri Saar.  

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Sulvi Munk 

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus 
 

Päevakorras: 
 
- Üldkoosoleku ettevalmistamine - asukoht (Sõrves ei saa); 
- Vihmavarjuprojektid (EES - Taako video-esitlus); 
- SKK strateegia muudatuste arutelu; 
- Juhatuse valimise kord (eelmine kord (manuses) kehtestatud praeguse juhatuse valimiste tarvis 
konkreetselt); 
- Arutelu jätk: SKK ambitsioon ja töökorraldus alates strateegia muudatuse rakendumisest: struktuur, 
tööruumid/asukoht jne, võrgustike arendamine (TÜH+SA), personaliotsused sujuvaks juhatuse 
volituste vahetumiseks ja vahe-aastate rakendamise perioodiks; 
- Muud teemad. 
 

1) Üldkoosoleku ettevalmistamine 

21. juunil 2021 üldkoosolekut Sõrves siiski teha ei saa. Alternatiivid? 
Kaaluda võimalust kasutada Paadla kandi seltsi ruume, Kärla rahvamaja, Aste rahvamaja? 
 

2) Vihmavarjuprojektid Anname hoogu! ja EES 
44_ Metsküla Küla Selts 
Teistkordne arutelelu 
Selts on täiendanud oma taotlust ja eelarvet. 
Kooli 100. aastapäeva tähistamiseks toimuva kokkutuleku tarbeks vanade fotode taastamiseks, mida 
kasutatakse brožüüri tarbeks ning näituse tegemiseks, samuti brožüüri väljaandmiseks, mis talletab 
kooli ajalugu ja pärandit soovib selts saada kokku toetust 1140.- eur 
OTSUS: planeeritud tegevus seob kogukonda, aitab talletada ajalugu ja pärandit. Määrata 
toetus 1140 eurot (tegevuste maksumus 1270 eur) omaosalus taotlejal 130.- eur 
 

EES projekti vihmavarjumeetmes OÜ Taako taotlust ei käsitletud, kuna infot ei olnud piisavalt. 

3) SKK strateegia muudatuste arutelu; 
Tegevmeeskond tutvustas strateegia muudatusi.  
2. juunil kl 15.00 planeeritakse liikmetele infokoosolek strateegia muudatuste tutvustamiseks. 

4) Juhatuse valimise kord (eelmine kord (manuses) kehtestatud praeguse juhatuse valimiste tarvis 
konkreetselt); 

Iseenesest on kord arusaadav ja kui sama süsteem jätkub, siis kardinaalselt midagi muutma ei pea. 
Aga kui kvoorum kokku ei tule – kas üritame teha isikuvalimisteks ka digilahenduse? 
Tehniline rakendus on olemas. Sel juhul peaks see olema ka korras kirjeldatud. 



  

 
 

Koit selgitab tehnilisi võimalusi elektrooniliseks võimaluseks juhatust valida. See eeldab korra 
muutmist. 
 

5) Arutelu jätk: SKK ambitsioon ja töökorraldus alates strateegia muudatuse 
rakendumisest: struktuur, tööruumid/asukoht jne, võrgustike arendamine (TÜH+SA), 
personaliotsused sujuvaks juhatuse volituste vahetumiseks ja vahe-aastate rakendamise 
perioodiks; 

Juhatus arutelu antud teemal. 
 
Järgmine juhatuse koosolek, reedel 21. mail 2021 kl 13 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija 

Koit Kelder                                                                                        Terje Aus 

 


