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Noortevolikogu liikmed nõustusid päevakorraga.
1.Katusekontserdi ja ööjooksu korraldamine
5. septembril on toimumas katusekontsert ja ööjooks, mille algus ajaks on 20.00. Noortevolikogu
liikmed arutlevad katusekontserdi ja ööjooksu korraldamise üle.
Karl-Erik Taukari esinemine tühistatakse, kuna Taukar on esinemas kuu varem Hauka Laadal.
Egely Pruuli tegi ettepaneku kutsuda esinema Traffic. Toimub arutelu.
Merike Prätz teavitas, et peab olema turvateenistus. Noortevolikogu liikmed võtavad ühendust
kaitseliiduga.
Ferdinand Rauba tutvustab marsruuti. Toimub arutelu.
Ööjoosksul on toimumas viis erinevat etappi, milles on meeskondadele erinevad ülesanded.
Noortevolikogu liikmed arutlevad ülesannete üle.
Noortevolikogu liikmed soovivad ürituse rahastuse jaoks Antsla Kevadpeol püstitada oma
kohviku ning kirjutada projekt Hooandjasse.
OTSUSTATI: Järgmisel koosolekul proovivad noortevolikogu liikmed ööjooksu ülesanded läbi.
Merle Tombak kirjutab projekti hooandjasse.
2.ENL-i osaluskogude projektifondi taotluse esitamine
Eesti Noorteühenduste Liit on avanud projektifondi taotluse esitamise aja. Noortevolikogu liikmed
arutlevad, kes esitab taotluse Eesti Noorteühenduste Liidu projektifondi.
OTSUSTATI: Kadri Liblik kirjutab projekti.

3.Antsla valla GROW mudel
Merle Tombak tutvustab Antsla valla GROW mudelit.
4.Algatuse „Kikilips kaela või pähe“ info
Egely Pruuli annab infot algatuse kohta.
Merike Prätz tegi ettepaneku küsida rahastust vilistlastelt. Egely Pruuli lisas: tuleks esitada ekooli
kaudu lapsevanematele teade algatuse kohta.
5.Muud küsimused
Kelli Aia räägib õppereisil kirja pandud ettepanekutest:
1)
uurida kooliraadio olukorda. Kooliraadiost saaksid noored esitada teateid või teha oma
raadio saate;
2)
teha heategevusüritus;
3)
suhtlemine muuta rohkem suuliseks;
4)
kuuskede näitus, erinevad huvigrupid kaunistavad jõuludel kuuski;
5)
muuta noortevolikogu valimiskorda;
6)
noortevolikokku sekretär;
7)
tõsta ÕE aktiivsust;
8)
tuua esile rohkem noortevolikogu tööd.
16. mai on toimumas HAMC Tartu Estonia Poker Run, kus mootorratturid on peatumas ka Veski
Pubis. Noortevolikogu püstitab pubisse katusekontserdi jaoks annetuskasti.
Merike Prätz: 2. mail on toimumas talgud. Tuleks mõelda, kus korraldada talguid.
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