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Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) 

Volikogu koosolek 

 

Aeg ja koht: 25. november, kell 12.00-15.00 ETA-s (uksekood 1526A) 

 

Osalejad: volikogu: Anne Tamm-Kivimets, Anu Sööt, Arolin Raudva, Ilma Adamson, Laura 

Kvelstein, Maarja Tõnnison, Raido Mägi, Sille Kapper 

Jane Miller-Pärnamägi (Skype teel), Marie Pullerits (Skype teel) 

juhatus: Lii Ainsalu, Raido Bergstein 

tegevjuht: Sille Ardel 

 

Puudujad: Eve Noormets, Mihkel Ernits 

 

Protokollija: Sille Ardel 

 

Päevakava: 

1.       Volikogu koosseis ja toimimine/ töö ja töökorraldus – kas see ei ole mitte 

üldkoosoleku teema, st peaks mõtlema, millal planeerida ETTL üldkoosolek? 

2.       Tegevjuhi töö ja tööülesanded 

3.       Arengu- ja tegevuskava ülevaatamine. Kas ollakse nõus, kas tuleb ettepanekuid, 

mida lisada, mida muuta (palume need dokumendid enne üle vaadata, läheb 

koosolekul kiiremini). Kelle nimed ja millised tähtajad tekivad tegevusplaani 

tabelisse? Kas need on volikogu liikmed/ töögruppide liikmed/ ETTL liikmed/ 

inimesed väljastpoolt, keda kaasata soovime? 

4.       Jooksvad küsimused ja mõtted 

5.       Järgmine koosolek - uuel aastal? 
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1. Kohtumine Kultuuriministeeriumis, 30.11 kell 15-17. 

Kes läheb? Eve Noormets, Arolin Raudva 

Teemad:  

Eve: aga festivalide teemast on vist juba räägitud? see on teema, mis lahendust pole leidnud. 

mu meelest. et riigi rahastuses pole ühtegi tantsufestivali.Teema, millest on räägitud, aga 

räägitakse vast ka edaspidi. 

Riiklik rahastus tantsule – üleüldine teema, uuel aastal edasi minna. 

 

Kohal olemine absoluutselt oluline, nii esindamise kui ka teemapüstituste vajaduse tõttu. 

Pildil olemine ja kaasarääkimine. Sisulised teemad. 

 

Lii: 16.detsember kohtumine Katrin Väliga – siis see festivalie teema ka ühena sees. 

 

KulMin kohtumisel esitada Liidu aregukava seitse strateegilist eesmärki. 

 

2. Arengu- ja tegevuskava ülevaatamine. 

Arengukava ja tegevusplaani ülevaatamine, arendused ja muudatused on sisse viidud 

arengukava ja tegevusplaani dokumentides (lisatud koos protokolliga). 

 

Jane vaatab üle sisutoimetuse ja Laura vaatab veel lõplikult sisu- ja keeletoimetuse üle. 

 

Järgmisel koosolekul peame veel täpselt läbi rääkima ja arutama ja jagama – tegevuste juurde 

tekivad kindlad tegijad, töögrupid ja tegijad eesmärkide kaupa paika ning ajaplaan. 

 

ETTL on Liit tantsuvaldkonnas kui katusorganisatsioon ning infovahendaja ja tugistruktuur. 

Liit on avatud laiapõhjalisuseks ja stiilide üleseks liikmeskonnaks ja tööks. 

 

Kolm kommunikatsioonitasandit – Liidu liikmete tasand, tantsuvaldkonna tasand ja avaliku 

ruumi tasand. 

 

Tantsuvaldkonna andmebaasi koondamine Liidu enda jaoks.  

Eesti Teatriagnetuur koostab iga aasta ülevaate raamatu. See on lingitav. Viide ETTL 

kodulehele. Suhelda nendega, et suurendada ülevaadet tantsust. 

Esindusorganisatsioonil vaja koondada tantsuvaldkondlik ülevaade. Selline andmebaas ja 

dokument, mille saame vajadusel infoks ja kohtumisteks võtta ja ette näidata. 
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Loomeliidu liikmete tegevusülevaade (elektrooniline ankeet). Liikmete ankeedid on  

ettevõtjaportaalis elektroonilisel kujul ja kõik liikmed peavad ise oma andmeid iga-aastaselt 

seal täitma. Vajalik loomeliitude rahastamise jaoks.  

Liit saab sealtkaudu liikmete iga-aastase tegevusülevaate. 

 

Aastalõpu kiri liikmetele (detsembri alguses välja saata) – liikmemaksude tasumine, 

loomeliidu liikmete ankeedi täitmine, liikmete info kodulehele. 

 

3. Volikogu koosseis ja toimimine/ töö ja töökorraldus – kas see ei ole mitte 

üldkoosoleku teema, st peaks mõtlema, millal planeerida ETTL üldkoosolek? 

Volikogu liikmeid kokku 12, juhatuse liikmeid 2 ja üks tegevjuht. 

Inimesed käivad koos ja on Liidus oma motivatsioonist, tegeledes sisu ja teemadega, mis neid 

puudutavad, sellest tulenevalt ka eestvedajad. Panustavad, sinna, mis nende jaoks 

kaasahaarav. 

 

ETTL üldkoosoleku kuupäev 7. aprill (vajadusel saab esitada taotluse Kulka 20. 

veebruar). 

Järgmistel koosolekutel planeerime kellaajad, koha ja päevakava punktid.  

Vaatame üle volikogu ja juhatuse koosseisu, uus tegevjuht. 

Majandusaastaaruanne. 

 

4. Tegevjuhi töö ja tööülesanded. 

Uus tegevjuht – silmad lahti hoida, otsepakkumine, samuti ka avalik konkurss. 

Töötasu arve alusel. Summa selgub jaanuari keskel. 

Tegevjuhi tööülesanded (dokument olemas). Järgmisel koosolekul üle vaadata ja jaotada 

tegevusi juhatuse, volikogu ja töörgruppide vahel. 

Millal? Jaanuari lõpus? Koos juhatusega tööd üle anda – kevadel? 

 

5. Järgmine koosolek – uuel aastal  

Volikogu koosolekud uuel aastal. Reedene päev on siiski jääv, sobib kõige paremini, ka 

kaugemalt tulijatele. 

Doodle teha: jaanuar, veebruar, märts – kõik reedesed kuupäevad. 

Jaanuar: 6, 13, 20, 27 

Veebruar: 3, 10, 17 

Märts: 3, 10, 17, 24, 31 

Doodle link: http://doodle.com/poll/uu6c2n5qx2n697fi 

 

 

http://doodle.com/poll/uu6c2n5qx2n697fi

