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Eestseisuse koosolekul arutati / otsustati järgmisi küsimusi: 
 

1. Toimunud üldkoosolek 
 
Tehti kokkuvõtteid 15.03.2017 toimunud üldkoosolekust. Peasekretär Tanel Targale 
anti ülesanne korraldada ÜK-l vastu võetud otsuste ellu viimine (registrimuudatused). 
 

2. EPEL 3. aastapäeva tähistamine 
 

Arutati EPEL 3. aastapäeva tähistamisega seonduvat. Kuupäev 25-26. mai 2017, 
asukoht Pärnu. Kaaluti erinevaid konverentsi, gala dinner’i asukohti ning 
ööbimisvõimalusi. Kristel Meos tegi ettepaneku programmi ja esinejate osas, pandi 
paika kellaajad. Otsustati kutsed saata ka potentsiaalsetele liikmetele ja välismaa 
sõsarorganisatsioonidele. 
 

3. Uusliikmete toimkonna tegevuskava 
 
Andrei Dvorjaninov andis ülevaate tehtud tegevustest ja hetkeolukorrast uute liikmete 
värbamisel. Tõdeti, et uusi liikmeid on teatud juhtudel raske värvata, kuna EPEL ei 
ole veel ühiskonnas piisavalt tuntud ja nähtaval. Samuti küsitakse, mis kasu liikmeks 
olemine toob.  
 
Otsustati, et EPEL peaks ennast paremini positsioneerima ja nähtavamaks muutma, 
sh võiksid liikmed esineda üritustel / konverentsidel ja tutvustada / teadvustada 
EPEL-i olemasolu ja põhimõtteid.  
 
Andrei koostab / korrastab koos Madis Ermoga tabeli potentsiaalsest liikmetest, sh 
keda on juba kutsutud, mis on seisukohad jne. 
 

4. Järgmise põlvkonna toimkond 
 
Mihkel Tammo andis ülevaate eesolevatest plaanidest. Peatselt peaks aset leidma 
esimene next gen üritus. Seal saab arutada, mis teemad nooremaid liikmeid 
kõnetavad, milliseid üritusi korraldada jne. Aasta lõpus oleks plaan teha esimene 



sisuline üritus. Mihkel kavatseb esineda konverentsil, kus muuhulgas tutvustab 
EPEL-i.  
 

5. Koduleht 
 

− EPEL otsused ja muud dokumendid korrastada ja laadida üles kategooriate 
kaupa kronoloogilises järjekorras (nt koosolekute protokollid jne) 

− pärast igat üritust teha väike kokkuvõte ürituse kohta 

− teha uudis uue eestseisuse valimise ja liikmete kohta, samuti uuendada 
eestseisuse andmeid 

− panna üles info uute liikmete liitumise võimaluste kohta 

− kaaluda Facebooki lehe loomist (mingi osa avatud, mingi osa ligipääsuga 
ainult liikmetele) 

 
6. Muud küsimused 

 
Vastavalt Kodukorrale märkida edaspidi kutsetel eraldi ära, et pereliikmeid võib 
üritustele tasuta kutsuda, potentsiaalseid liikmeid võib tasuta kutsuda ühe korra – 
edasi peavad otsustama liitumise osas. 


