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Avalduste läbivaatamine
Juhatuse liikmete valimine üldkoosolekul
Tänupäev
Märjamaa valla külaliikumise strateegia

Päevakorrapunkt 1

Avalduste läbivaatamine

Märjamaa valla külavanemate ühenduse liige Iris Haiba esitas avaldus ühingust väljaastumiseks.
Otsustati : 8 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) lõpetada Iris Haiba liikmelisus Märjamaa valla
külavanemate ühenduses.
Päevakorrapunkt 2

Juhatuse liikmete valimine üldkoosolekul

Märjamaa valla külavanemate ühenduse statuudi järgi valitakse juhatuse liikmed ametisse kolmeks
aastaks ja nad peavad olema ühingu liikmed. Juhatus on seitsme kuni viieteistkümne liikmeline.
Meil on hetkel juhatus 10 liikmeline. Esialgu on Kasti, Valgu, Sipa, Paeküla, Teenuse, Laukna
piirkonnast esindajad olemas, samuti Raplamaa Külade Liidu esindaja ja vallavalitsuse esindaja.
Puudu on Märjamaa ja Varbola piirkonna esindajad.
Toimus arutelu
Ettepanek :
 Saata Vigala valla MTÜle ettepanek astuda meie MTÜ liikmeks ja esitada kandidaat juhatuse
liikmeks.
 Saata Varbola piirkonnale ettepanek enda esindaja esitamiseks MTÜ juhatuse liikmeks.
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 Viia üldkoosolek läbi tänupäevaga ühel ajal, päevakorraks üheks punktiks juhatuse liikmete
valimine ja kinnitamine
Päevakorrapunkt 3
Tänupäev

Tehnilistel põhjustel jäi ära kevadel tänupäev ja see otsustati korraldada sügisel. Sügis hakkab kätte
jõudma ja seega tuleb asjaga tegelema hakata. Tänupäeva üheks osaks on tänatavate tunnistamine ja
teiseks külavanematele ametirahade andmine. Selleks tuleb kokku leppida aeg ja vastutusalad.
Toimus arutelu.
Ettepanek :
 Irisel uurida rahvamajast, mis kuupäevadel oktoobris Tänupäeva saaks korraldada
 Küsida küladest tänatavaid, k.a. Vigala piirkond, ettepanekute esitamise tähtajaks 18.09.2018

Päevakorrapunkt 4

Märjamaa valla külaliikumise strateegia

Kirsti tegi lühikokkuvõtte strateegi koostamise hetkeseisust.
Toimus arutelu.
Ettepanek
 Aidata strateegia koostamise paberile panemist.
 Kutsuda kokku strateegia koostamiseks grupp ja aidata projektijuhil projekt ära lõpetada
 Uurida, kas projekt vajab tähtaja pikendamist

Koosolek kuulutati lõppenuks.

Iris Haiba
koosoleku juhataja

Kirsti Mau
protokollija
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