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1. Avamine
EÕELi juhatuse esimees Martti Martinson ütleb avasõnad.
2. Häältelugemiskomisjoni, presiidiumi ja päevakava kinnitamine
Martti Martinson tutvustab häältelugemiskomisjoni. Häältelugemiskomisjoni liikmete, Ilmar
Kahro-juhataja, Kätlin Teesalu. Liis Markvardt, Siim Päike ja Ingvar Arst, kinnitamine.
Otsus: häältelugemiskomisjon kinnitatud, (poolt valdav enamus, vastu 0, erapooletu 2 )
Martti Martinson tutvustab presiidiumi.
Presiidiumi liikmete, Liisa Nuut – juhataja, Heili Varik – protokollija, Ants Liivat – ajavõtja,
kinnitamine.
Otsus: Presiidium kinnitatud (poolt 68, vastu 0, erapooletu 1)
Liisa Nuut tutvustab päevakava. Delegaadid tutvuvad päevakavaga.
Otsus: Päevakava kinnitatud (poolt 68, vastu 0, erapooletu 0)
3. Tervitused
1) Tervitab Riigikogu esimees ja Lastesõber 2006 Ene Ergma. Kirjaliku tervituse loeb ette
Liisa Nuut.
2) Tervitab Haridus- ja Teadusminister Tõnis Lukas. Kirjaliku tervituse loeb ette Liisa Nuut.
3) Tervitab Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees. Kirjaliku tervituse loeb ette Liisa Nuut.
4) Tervitab Õiguskantsler Allar Jõks.
Kerge on muuta seadusi, raske on muuta hoiakuid, loodab abi ka EÕEList.
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Eesti üks probleemidest – demokraatia, kodanikuühiskond nõrk. Ka siin näeb EÕELi rolli.
Kui võtame õiguse võtta sõna, sellega peame võtma ka vastutuse. Loodetavasti istub järgmisel
aastal siin ka Haridusminister ja kuulab tähelepanelikult. Olgem ühtsed ja organiseeritud –
meil on siis rohkem võimu kui ministriportfellis. Koostöö meie organisatsiooniga aastaid –
olete muutunud tugevamaks.
4) Tervitab UNICEF Eesti Rahvuskomitee esindaja Eestis. Julgus, et kaasa laulda Hümni –
rõõm oli näha. On olnud hea koostöö, oleme muutunud edukateks partneriteks, õpilased on
olnud tublid UNICEFi kaardimüüjad. Õpilasesindajad- tehke oma tööd vastutustundega.
5) Tervitab Eesti Üliõpilaskondade Liidu esimees Eimar Veldre.
Noorte osalus – noorte energia vallandab muutusi. Eelmisel aastal just tänasel päeval õpilaste
meeleavaldus. Kaasamine (dokumentide läbivaatamine) vs osalemine (dokumentide
koostamine).
Ligipääs haridusele – seisame teadmistepõhise Eesti eest.
EÜLi ja EÕELi koostöö – Tänase EÕELi esindajad on homsed EÜLi aktivistid. Seob ka
hariduspoliitika. Samuti ISIC – nii õpilastel kui üliõpilastel on taskus see roheline kaart.
Loodab, et uus EÕELi juhatus peab oluliseks partneritega koostööd ja eriti EÜLiga.
4. Juhatuse tegevusaruanne mai 2006.a – aprill 2007.a
Juhatuse esimees Martti Martinson kannab juhatuse tegevusaruande üldkoosolekule ette.
Juhatus ametisse 8. aprill
Avalik poliitika: 4 töörühma.
Üldharidus – riikliku õppekava koostamise protsessis osalemine – võit, et uut versiooni vastu
ei võetud, riigieksamite teema riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse töötajatega
Integratsioon – integratsiooni projekti „Õpilasvahetus kui kahepoolne lõimumine” teostamine
Lisaks toimunud: 101 last töömpeale, 3 Õppurite Nõukoda. EÕELi ja Allar Jõksi,
õiguskantsleri kohtumine. Koostöö ÜLSA ja EÜLiga. Osalemine Eesti Haridusfoorumil.
Kohtumine Kaagvere erikooli õpilastega. Osalemine Tervisenõukogude arendamise projektis
ja rahvatervise arengukava koostamises.
Avalikud suhted: Messidel osalemine. Trükitud on voldikud. Projekt „Igal lapsel on õigus
pipargoogile”. Läbitud Meediakoolitused. Kokku on saanud väga hea meeskond. Üle-eestiline
õpilasleht – kordaläinud projekt, olemas juba 7 numbrit, avatud ka online. Tubli meeskond ja
meeskonna juht Erik Ehasoo
Rahvusvahelised suhted: 1. OBESSU konverents Sloveenias esindas Liisa Nuut, 2.
Makedoonias esindasid Liisa Nuut ja Martti Martinson – kooliõpilaste mobiilsus euroopas +
üldkoosolek, 3. Strasbourgis esindas Karin Pool. Haridus Kättesaadavus. Palju ideid, mida
Eesti rakendada saaks. 4. Helisingi OBESSU kooliõpilaste konventsioon – osales Anete
Elken. 5. Soome partnerite üldkoosolekul osalemine 5. Saksamaal Euroopa Liidu riikide
õpilasliidrite tippkhtumine.
ISIC kaart – Õpilasesnidustega ISIC lepingud lõppenud. Loodame läbirääkimistega varsti
lõpule jõuda, et uue kooliaasta alguses oleksid koolide õpilasesindutel juba lepingud olemas.
Projektid – Palju erinevaid projekte, palju erinevaid koostööpartnereid. Kodanikutramm, Eesti
sümboolika plakat, vahendasime ÜRO fotonäitust, „Muudame hoiakuid” projektis osalemine.
Liikmed – 170 liiget, liikmete arv kasvab. Aastaga liitunud 18 õpilasesindust. Liikmetele
suurim üritus- suvepäevad Vidrike puhkekeskuses. Teenetemärkide jagamine. 3
motivatsiooniüritust aktivistidele. Testkoolituste sarja avalöök – koolitati ISIC ja
Õpilasesinduste töö tulevasi juhte. Koostööleping Koolitusd.ee-ga.
Rahastamine –Toetuste kogusumma suuresti suurenenud.
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Revisjon – Aastane tegevus. Heateo SA läbiviidud hindamine.
Regionaalne tasand – Harjumaa noortekogu moodustamine ja koostöö Tallinna Linnaga.
Administreerimine – Uus kontor, vana ka alles koosolekute pidamiseks. Töötajatest ja
juhatuse liikmetest.
Tervitused jätkuvad:
Tervitused juhatab sisse Erik Ehasoo
6) Tervitab Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja/Soome Gümnasistide Liidu president
ja asepresident. SLLi ajaloost. Keskenduvad koostööle väljaspoole Soomet. Ärge kartke välja
öelda oma arvamust, olge aktiivsed.
6. Heateo SA hindamise raport
Esitab Jaan Aps
Heateo SA olemusest. Kaaridistvad eri Eesti elu valdkondi. Huvi pakkus eraldi EÕEL. Valmis
kaks raportit.
Kokkuvõte- oleme Eestis mõjukas organisatsioon, tugev avalik poliitika ja isikkoosseis. Väga
hea, et strateegia olemas- sõnastus võiks olla vähem üldsõnaline. Liikmed, inimesed- EÕELi
tugevus. Uutele juhatuse liikmetele pakkuda algperioodil koolitusprogrammi, mõelda
üleandmise protsessile, uue meeskonna sisselamise süsteemile. Töötajatest ja vilistlastest –
ressurss.
Prioriteedid avalikus poliitikas selgemaks.
Liikmete arendamine - rõhk koolitajate
koolitamisele.
5. Revisjonikomisjoni aruanne
Esitavad revidendid P. Pärtel ja O. Sarapuu
Ott Sarapuu – Täna ühes meediaallikas kaks EÕELiga seotud artiklit. Majandusaasta aruanne
pole nendeni jõudnud.
AP-s osaletud aktiivselt. Traditsioonide jätkamine. Liikmetele rohkem üritusi – EÕELi on
mõeldud õpilaste jaoks. Tegevustele selgemad eesmärgid.
Peeter Pärtel – Raamatupidamine on paremaks muutunud, siiski võiks parem olla.
Martti Martinson – Majandusaasta aruanne on olemas ja ka revisjonini jõudnud. Jõuab ka täna
üldkoguni.
Liisa Nuut- annab ülevaate korralduslikest küsimustest.
7. Juhatuse kandidaatide paneelküsitlus
Paneeli juhatab EÕELi revisjonikomisjoni liige Ott Sarapuu
8. Töötoad
 Kodukord I
 Kodukord II
 Põhikiri
 Heateo SA Raport
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Avalik Poliitika

3. Tervitused
1) Läti õpilaste liidu esindaja (Rigas Pupils`Councel)
Räägib Läti ühenduse struktuurist ja süsteemist.
2) Bundesschülerkonferenz Deutschland`i esindaja
Tutvustab liitu.
9. Kohaloleku kontroll
Kohaloleku kontrolli viib läbi üldkoosoleku juhataja
Kohal 69 liiget
10. Otsusprojektide menetlemine
1) Põhikiri – Juhatuse nimel kannab ette juhatuse esimees Martti Martinson
Muudatused 1.4; 1.5; 1.8; 1.10; 4.9; 4.15
Töögrupi juht Karin Pool tutvustab töögrupi ettepanekuid:
4.4.3 - Juhatus on vastu. Töögrupp nõus
4.8.1 - Juhatus on vastu. Töögrupp nõus
4.6.1 – Juhatus on poolt. Hääletusele läheb töögrupi muudatusettepanek
4.8.15 – Juhatus on vastu. Kokkulepe: sõnastatakse ümber – Täpsustatakse, et esindama Eesti
Õpilasesinduste Liitu
4.8.16 – Juhatus pole idee vastu aga praktikas läheb otsustusõigus ikkagi juhatuse kätte
(juhatus otsustab, kas on kiireloomuline). Juhatus on vastu. Hääletamine
Otsus: Töögrupi ettepanek (Üldkoosolek otsustab liitumise/välja astumise) (Poolt 51, Vastu
17, Erapooletud 5) Vastu võetud.
4.9 – Juhatus on vastu. Hääletamine.
Otsus: Töögrupi ettepanek (Jääb endine sõnastus) (Poolt 12, Vastu 49 , Erapooletud 5) jääb
vastu võtmata, Juhatuse ettepanek jääb parandusena põhikirja.
3.9 – Lisada teise punkti juurde, Struktuuriüksuse umbusaldamisel peab olema juhatus
üksmeelne. Juhatus on poolt
3.9 – Juhatus on vastu. Töögrupp nõus
Hääletus: Põhikirja kinnitamine
Otsus: vastu võetud (poolt 64, vastu 2, erapooletu 0)
2) Kodukord
Juhatuse nimel kannab ette juhatuse aseesimees Liisa Nuut
Peamised punktid – hääletusprotsess, liidu sümboolika kaardistamineja kasutamisvõimalused.
Parandusettepanekud töögruppidest. Esitab Mal-Brit ja Garri-Kerto:
1.5 – Juhatus vastu. Töögrupp nõus
3.4.1 – Juhatus vastu.
Hääletamine.
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Töögrupi paranduseettepanek (Poolt 18, Vastu 40, Erapooletud 2) mitte vastu võetud.
Kodukorda jääb juhatuse algne ettepanek
3.6.2 Juhatus vastu. Töögrupp nõus
5.2 Juhatus vastu. Töögrupp nõus
Küsimused:
1. Kodukorra 3 paragrahv juhatuse liikmete valimine. Juhatuse hääletamine – peab
panema ju mitu risti – Liisa: Ikkagi on sul üks hääl - juhatuse valmiseks
2. Siin on meie koolist 2 inimest- peaks kas sedelit olema Vastus – Liikemeks on ÕE.
Hääletus: kodukorra kinnitamine
Otsus: Kodukord on vastu võetud (Poolt 64, Vastu 0, Erapooletu 0)
Kohaloleku kontroll: Kohal 66 liiget
3) Majandusaasta aruanne
Juhatuse nimel kannab ette juhatuse esimees Martti Martinson
Tulem: ligi - 42 000 EEK (Kasutati raha, mis oli mõeldud 2007 aasta projektideks)
Hääletus: Majandusaasta aruande kinitamine
Otsus: Majandusaasta aruanne kinnitatud. (poolt 62, vastu 0, erapooletu 2)
4) Avaliku Poliitika Deklaratsioon
Kannab ette - Avaliku Poliitika ekspert Mihkel Kübar
Liisa Nuut – Juhatuse ettepanek
Küsimus:
1. Algkooli lõpetanul vaja kutsekooli? Vastus- tänapäeval palju põhikooli
mittelõpetanuid.
2. Klassitäituvuse piirmäär- hoolekogul peaks olema õigus määratleda? Lõpliku otsuse
teeb hetkel Linna- või vallavalitsus.
3. Lisamärkus: kutsekoolide puhul- õpilastele uue võimaluse andmine, kui kool pooleli
jääda. Kas on juttu ka pingeridade kaotamisest. Vastus: Ei
4. Ettepanek- lisada max piirmäär 28, milleni hoolekogu võib arvu tõsta (Õpilasi klassis)
5. Ettepanek - 36 õpilast klassis on liiga suur.
6. Kas meie arvates on õpetajate ressursse, et neid määrasid kehtestada? Vastus: Meie
eesmärk- riigi ül leida lahendused.
Hääletus- hetkel läheme edasi järgmise päevakorra punktiga ja naaseme hiljem.
Otsus: Vastu võetud (Poolt 58, Vastu 0, Erapooletud 2)
11. Juhatuse valimised
Juhatuse ettepanek kinnitada juhatuse liikmete arvuks 5 liiget
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Küsimused:
1. Palun seletage, mis juhtub, kui ühtegi kandidaati ei osutu valitus. Vastus: Jätkab senine
juhatus, tuleb uus Uldkoosolek.
2. Aga mis saab, kui osutub valituks vähem kui 5 liiget – Üldkoosolek otsustab, mis edasi
teha- kinnitada uus arv, või teha lisahääletus.
Hääletamine – kinnitada järgmise liikmete juhatuse arvuks 5 liiget
Otsus: kinnitada järgmise liikmete juhatuse arvuks 5 liiget (Poolt 48, vastu 9, erapooletuid 6)
Liisa Nuut tutvustab valimiste protsessi.
Juhatuse kandidaatide ettekanded ja küsimused kandidaatidele:
Anete Elken
Kõne- Noorte hoolivust, motiveeritust saab tõsta läbi ürituste. Põhikooli lõpetanu peaks saama
valida kas äärmuste või kesktee vahel (nii reaal kui humanitaaraineid). Tuleks edendada
rahvuvvahelisi suhteid, luua Põhjamaade õpilaste liit.
Küsimused:
1. Miks Soome, Rootsi, mitte Läti leedu – Koostöö oleks lihtsam, süsteemid sarnasemad.
2. Mis te arvate integratsiooni poliitikast ja töörühmast. – Eri projekte, et kahe rahvuse
noored aaks koos tegutseda.
3. Kuidas sa juhatuse liikmena seda soodustaksid, et õpilastel oleks kesktee –
töögruppide kaudu viia võimul olevat einimesteni.
4. Milline oleks sinu meelisvaldkond- rahvusvahelised suhetd
5. Mis sa pead Lastekaitse Liidu noortekogu juhina suurim saavutus – lastekaitse ühingu
juurde hakkavad tulema noortekogud (Üle-Eestiliselt)
6. Sinu jaoks olulised väärtused- hoolivus, ümbritsev.
7. Mis saab teha väärtuseelistuste muutmiseks – oleme eeskujudeks
8. Kuidas saada inimesi foorumitele jne kohale. – ÕE- õpilasesindused saavad mõjutada
oma kaasõpilasi.
9. Kas loodussaastlikud koolimajad või tasuta koolitoit – Ma pole sellele eriti palju
mõtelnud, e suuda umbagi rohkem tähtsustada?
10. Mis on EÕELi suurim ressurss- õpilased
11. Mis annab sulle alust arvata, et sina oled selleks õige inimene- Näen olukorda, kes
näeb, saab ka tegutseda
Robert Lang
Kõne - Ei karda vastutada, tahan kaasa rääkida, olen siin ka liikmete pärast
Haridussüsteem vajab muudatusi, tahan esindada teie arvamusi ja kuulata teie arvamusi
Küsimused:
1. Harjumaa Noortekogus kõrgel kohal, miks olid seal nii lühikest aega – isiklikel
põhjustel tuli seal ära – perekond kolis Tartusse.
2. Kooli õpilasesinduses saavutused – toimusid põnevad üritused
3. Kelle jaoks on sinu samm kandideerida, kasulik – teie jaoks
4. Mis prioriteedid? – Avalik poliitika
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5. Nimeta kolm asja, mida sa tahaksid selle aja jooksul endale saada – tahan, et liikmetel
areng jätkuks, et liikmete huvid kaitstud, ...
6. Mis on jäänud sammud, ms tegemata, ja mille sa ära teekid- suuri asju pole.
7. Mis arvate integratsiooni poliitikast- tähtis küsimus, panustada integratsioonipol
töögruppi, pöörata suurt tähelepanu
8. Avaliku poliitika eesmärgid – kõigepealt viib end kurssi meie eelnevate
seisukohtadega, et oleksin hea esindaja, kaasata uusi liikmeid meeskonda
9. Peamised eesmärgid rahv vahel tasandil – escu liige võiks olla OBESSU juhatuses,
koostöö ka teiste riikidega
10. Liidu siseelu – kuidas motiveerid, edendad – leida uusi aktiviste, motiveerida näiteks
koolitusega, juhatuse kontorivälised üritused
Merilin Piipuu
Kõne- Noored naudivad erinevaid asju, räägib koolielu probleemidest- tuleb otsida
konkeetseid lahendusi. Liidule annavad väärtuse õpilased. EÕELi liikmeid rohkem kaasata
liidu töösse. Eile töögrupis nägin palju potentsiaalseid aktiviste, keda kaasata.
Küsimused:
1. Mille alusel töö tulemuslikkust hinnata – Pole mõtet käia ja teha, on vaja käia, teha ja
muuta.
2. Usundiõpetus keskkoolis kohustuslikuks? Kui neutraalsed õppejõud suudaksid kõiki
usundeid õpetada võrdselt – siis jah
3. Kas sa ka tegutsed kiirustades – on asju, mida tuleb teha kiirustades, on asju, mida
pikemat kaaluda ja siis tegutseda.
4. Kui sa osutud valitusk, kas tahaksid töötada esimehena või madalama liikmena? Olen
siiani mõelnud liikmeks, parim peab saama esimeheks.
5. Kes peaks olema esimees – enne vaatame, kes juhatusse saavad
6. Mis on kolm olulist asja õppekavaga - Vaatame kõigepealt, mis uus valitsus tööb
7. Suhted läti ja leeduga? – Jätkama senist ja uusi projekt
8. Põhieesmärgid rahv vahel suhetes – mis on eesti, kuidas meie töötame – kõigepealt
näidata, mis on eesti süsteem
Eret Püvi
Kõne- Soov saada EÕELis projekti juhiks, on kogemusi. EÕEL on koht, kus saan teha oma
ideed teoks. Vägivalla vastu. Kui teeksin Türil – poleks selle suurt mõtet. Võimalused
erikoolidele. Miks mina sobin juhatusse – olen otsustusvõimeline.
Küsimused:
1. Mis on Eesti Õpilasesinduste Liit – Tervik kui mull, mis pidevalt laieneb.
2. Kuidas sa toetaksid kohalike omavalitsuste kaasatust – Üritus omavalitsuste juhtidele.
3. Kuis sa saavutad autoriteeti? – Tean, olen selleks valmis. Oluline on koostöö
4. Mis on sinu pos pooled, mis aitaksid sind sinu töös – Olen lastekaitse liidu projektides
kaasatud olnud, olen enesekindel, mul on tahet, olen südamega asja juures, läbirääkija.
5. Kas sa oskad öelda, kui palju on liidus töötajaid, kas oskad nimetada mõne ametikoha
– 8, avaliku poliitika ekspert
6. Kuidas töötajaskonda motiveerida – rakendada uusi ideid, oleme nooruslikud, ühine
nooruslik idee, alati saab abi küsida.
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7. Kuidas sa suhtud suitsetamisse, kuidas sa vähendaksid seda kooliõpilaste seas, kuidas
edendataks tervislikke eluviisi – ise ei suitseta, infomessid, erinevad üritused, pooldab
tervislikke eluviise.
8. Kolm oma head mõtet, mida teostada – võimalused erikoolidele, motiveeida kohalikke
omavalitsusi, kolmas tuleb töö käigus
9. Mot kirjas – tahad palju asju ära teha – kuidas see sinu noortele õlgadele ära mahub.
Ütlesid eile, et kõik on ok – selle hetke mõte. Mul on palju aega praegu, näen et jõuan
paljude asjadega tegeleda, olen sellega arvestanud
10. Mis on peamised eesmärgid rahvusvahelisel tasandil – hetkel ei oska vastata, teen selle
peagi selgeks
Reigo Tamm
Kõne – Kolmest soovist:
EÕEL iga õpilaseni – rohkem esidajaid erinevatest koolidest (kutse, eri jne)
Koostöö – erinevate partneritega
Avalikkusele tuntuks - maine kujundamine
Küsimused:
1. Milliseid probleeme Liidu töös näed, kuidas lahendada- Liit tln-a keskseks – koostöö
regioonidega.
2. Mida sa arvad hetke riigieksmitest – ÜLSA konverentsidel sellega varem tegelenud.
Kui on juhtunud nt mõni õnnetus – vaimne seisund mõjutab – ühest eksamist ei saa
mõjutada kogu sinu elu
3. Kus on motivatsiooni korra sisu? - Liidu sisekliimas tekkinud probleemid ei pea
väljapoole paistma. Sisu - sisekliima on väga oluline! Koostöö, probleemid- räägi
selgeks
4. Oled igal pool väga aktiivne- kui tulin siia- oskan aega regulleerida – tean, mis minuga
hakkab saama, kui osutun valituks. Saan ka loobuda osadest asjadest.
5. Mis annab sulle end võimaluse noorpoliitikuks, kas kuulud erakondadess, millised on
sinu anded? – Ei kuulu erakonda, poliitilised saavutused- olen tegelenud kooli ja
maakonna tasandil ja olen ka Lääne-Virumaa noortekogu president.
6. Regionaalsete Õpilasliitude Koda. Regonaalselt on noortekogud. Kas arvad, et
noortekogudega (sinna kuuluvad ka nt üliõpilased) koostöö on see, kuhu peakime
minema? Noortekogust saab tulla esindama ju ka õpilane
7. Mis on su peamised eesmärgid rahvusvahelisel tasandil? – Kogemuste vahetamine.
Toetuse avaldamine –
Anete Elken – Anete on meie koolisüles näidanud kohusetunnet, ta hoolib teistest, võitleb
teiste, meie kõigi eest.
Reigo – hämmastavalt hea kõnemees, Reigol häid omadusi kuulumaks juhatusse
Eret – suur töökogemus, noor ja ta õpib ja tal on tahe!
Reigo – minu koolivend – avastas mind ja tiris mind Lääne-Virumaa noortekogusse. Oskab
leida inimesi, kes suudavad midagi ära teha.
Merilin – hea koostööpartner, kõike teeb südamega, ütleb kindlalt välja oma mõtteid, head
kogemused, imetore inimene.
Kõik näitasid oma tahet saada juhatusse. Väga motiveeritud, andke neile võimalus.
Liisa Nuut tutvustab juhatuse valimise korda.
Salajane hääletamine.
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12. Plaanide ja projektide tutvustamine
1) Heateo SA noorteprogramm
Kolm lugu, kus ette pole antud menüüd – ebatavapärased lood, noored algatajad, kes
tahavad teha midagi olulist, aitame juhendajaga aitame rahade leidmisel jne- noortelt idee
ja teostus.
2) Õpilaslehest – Online`i reklaam, Erik Ehasoo endast, lehest, Online`st - koolis saavad
olla inimesed, kes saavad koodid, et otse artikleid üles lisada.
Juhatuse valimistulemuste avalikustamine
Häältelugemise komisjoni esimees Ilmar Kahro teeb teatavaks hääletustulemused:
Hääletussedeleid: 67, 5 kehtetut. Valituks on vaja 21 häält
Anete Elken 42 häält
Robert Lang 51 häält
Merilin Piipuu 51 häält
Eret Püvi 8 häält
Reigo Tamm 44 häält
Hääletus: Kinnitada liikmete arvuks 4
Otsus: liikmete arvuks kinnitatud 4 (Poolt, vastu, erapooletuid)
Uued juhatuse liikmed lähevad oma esimesele koosolekule, et otsustada, kes asub esimehe ja
kes aseesimehe ametikohale.
Avaliku poliitika deklaratsioon
Muudatusettepanekud esitab Mihkel Kübar
Hääletus: Avaliku Poliitika deklaratsiooni kinnitamine
Otsus: Vastu võetud (poolt valdav enamus, vastu 2, erapooletu 0)
13. Tänamised ja tagasiside
Q-tegijate tänamised, EÕELi juhatus tänab üldkoosoleku korraldusmeeskonda, juhatuse ja
töötajate tänamised.
EÕELi XV üldkoosoleku video
14. Üldkoosoleku lõpetamine
Uued juhatuse liikmed tulevad oma esimeselt koosolekult.
Hääletus: Kinnitada juhatuse esimees ja aseesimees
Otsus: Juhatuse esimeheks kinnitada Merilin Piipuu ja aseesimeheks Robert Lang.
Koosoleku lõpetab koosoleku juhataja Liisa Nuut.
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