Telliskivi seltsi koosoleku protokoll 23. november 2009
Kohal olid:
Triin Talk
Aivo Lill
Katrin Stöör
Katja Ljubobratets
Kristjan Sulõnd
1 laps
Teemadeks olid:
1. Vabaühenduste Fondile taotluse esitamine - tähtaeg 15 jaanuar 2010 kell: 16:00,
sellega seoses oli jutuks ametikohtadest ja kuluartikklitest seltsis.
Projektijuht – esialgu lahtine
Raamatupidaja ametikohale arvati sobivat Kristel Klammer.
Võimalikud kulukohad, mida näidata: IT – haldus (kodulehe arendamine ja korrashoid).
Ruumi üürimine seltsitegevuse tarvis.
Samuti oli mõte oma videoprojektori ja ekraani soetamisest.
Projekti omafinantseering peab olema 10% millest pool võib olla mitterahaline.
2. Kodulehest:
Koduleht on töökorras ja funktsionaalne. Liitumiseks: www.telliskiviselts.info/user
Leht on kasutajate järgi jaotatud 4 tasandiliseks:
- Anonüümne (tavalugeja, postitada ei saa)
-Kasutajaliides (oma nime all saab kommenteerida postitusi)
-Toimetaja (saab lisada teksti , teemasid)
-Admin (tava-haldamine) Triin Talk, Kristjan Sulõnd
Kodulehel avaldada infot komisjonides toimuva kohta.
Tekitada arutelu teemade üle ehk julgustada kasutajaid kommenteerima teemasid.
3. Juhatuse liikmete lisamine/liikmete staatuse üle kontrollimine.
Juhatuse koosseisu suurendamine - üldkogu otsusega, lisada juhatusse Katrin Stöör Ja
Mailis Timmi.
Kõigil täita avaldus liikmeks astumise kohta, ka. asutajaliikmed ja juhatuseliikmed.
4. Tegevuskava /aastakava
- Igakuiste ürituste käivitamine – konkreetsema sisuga, teemade püstitamine,
identifitseeritumalt, enne toimumist reklaamida kodulehel jm kanalid. Väliüritused kevadesse
- Noblessneri planeering - kohtumine linna arhitektidega 7. Detsembril kl 18:00 . Info
kogumiseks koostamaks infopäring ka ümbruses olevate teiste areduste kohta.
-

Kohtumine linnaosavanemaga, uurida linnaosalehes seltsi-info kajastamise võimalusi.

-

Suurte planeeringute kohta korraldada avalikku arutelu - jalgrattateed, raudteed,

kergliiklusteed jne.
-

Varasemad ideed läbi mõelda ja vajadusel käivitada – Infotahvlid, tänavamuusikud...

-

Kalamaja – Pelgulinna fotokonkurssi korraldamine – kevadel?

-

Seltside ümarlaua korraldamine

Kohtumine erinevaisse komisjonidesse kuuluvate seltsiliikmetega, tekitamaks avaliku
foorumit (kodanikujärelvalve)

Kodupaiga teenusepakkujate kaardistamine – inimesed saavad ise interaktiivselt paigutada
teavet teenusest või teenusepakkujast või millestki huvi pakkuvast oma elupaiga ümber.

Kohtumine Kalamajas ja Pelgulinnas elavate „säravate isiksustega“ - näitlejad, kunstnikud,
muusikud, kirjanikud.

Telliskivi Seltsi Lehe esinumbri välja andmine.

