MTÜ Rõuge Kool
üldkoosoleku protokoll nr 1/2014

Aeg ja koht: 05.05.2014 18.00-18.45, Rõuge, Haanja mnt 12
Osavõtjad: Maret Janson, Hele-Mall Pruus, Toomas Raju, Ülle Rumvolt, Taavi Karu, Kadri Kangro,
Anne-Ly Kull, Britt Vahter. Üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Esitatud päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Ettepanek: protokollijaks valida Kadri Kangro ja koosoleku juhatajaks Maret Janson
Otsustati: ühehäälselt kinnitati protokollijaks Kadri Kangro ja juhatajaks Maret Janson

2. MTÜ Rõuge Kool põhikirja muutmise otsustamine
Seoses Rõuge valla poolt muudetud aadressiga on vaja teha muudatus MTÜ põhikirjas. Uus
aadress põhikirjas on valla täpsusega: MTÜ Rõuge Kool, Rõuge vald, Võrumaa. MTÜ Rõuge
Kooli postiaadressiks jääb Haanja mnt 12, Rõuge vald, Võrumaa,66201.
Teine muudatus puudutab üldkoosolekust teavitamist. Senine 14 päeva on liiga pikk periood.
Uue korra kohaselt edastatakse üldkoosoleku teade liikmetele 7 päeva ette.
Otsustati: ühehäälselt mõlemad muudatused heaks kiidetud.

3. Liikmemaks 2014 – liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine
Liikmemaks on 5 eurot. Tasumise tähtaeg on kaks nädalat peale liikmemaksu kogumise teate
väljasaatmist. Liikmemaksud kogutakse pangaülekandega, selgitusse kirjutada "liikmemaks".

4. 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine
Maret Janson teeb ülevaate aruandest. Põhivarasse lisatud telk. Küsimusi ei olnud.
Otsustati: ühehäälselt 2013.a majandusaasta aruanne heaks kiidetud.

5. Uued liikmed ja uus juhatus alates 09.04.2015
Senistest juhatuse liikmetest on nõusoleku juhatuse koosseisus jätkamiseks andnud Kadri
Kangro. Üks juhatuse liige tuleb koolipere hulgast. Senine juhatus ja kooli direktor jätkavad
uute juhatuse liikme kandidaatide otsimist. Senise juhatuse volitused lõppevad 08.04.2015.

6. Jooksvad küsimused
Arutelu MTÜ tuleviku ja jätkusuutlikkuse teemadel.
- Lapsevanemad ja hoolekogu liikmed vahetuvad aastate lõikes, samas kui kooli personal on
kooliga seotud stabiilsemalt ja pikema aja jookusl. Tuleb järjepidevalt suurendada MTÜ ja
kooli seotust (MTÜ juhatuse liikmetest vähemalt üks on kooli esindaja), et olla stabiilsem,
ellu viia pikemajalisi projekte ja edukamalt täita MTÜ eesmärke.
- väljavaated uuel EL rahastusperioodil on head ja suuremaid projektitaotlusi võib hakata
planeerima 2015.a lõppu ja 2016.aastasse. Info avanevate meetmete kohta
www.struktuurifondid.ee
- MTÜon jätkusuutlik läbi aktiivse liikmeskonna. Aktiivsust ei saa forsseerida. MTÜl tuleb
ellu viia projekte, mille käigus saab kaasata uusi inimesi. Nii tekib (tulevasel)liikmel selgem
arusaam MTÜ võimalustest, rollist ja oma panusest.

Lisatud osavõtjate registreerimisleht, MTÜ liikmete nimekiri ja 2013.a majandusaasta
aruanne.
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