Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL)
Volikogu koosolek

Aeg ja koht: 10.03.2017, kell 12:00-15:00 ETA-s (uksekood 1526A)
Osalejad: Anne Tamm-Kivimets, Anu Sööt, Jane Miller-Pärnamägi, Raido Mägi, Arolin
Raudva, Maarja Tõnisson, Ilma Adamson
juhatus: Lii Ainsalu, Raido Bergstein; tegevjuht: Sille Ardel
Puudujad: Eve Noormets, Laura Kvelstein, Marie Pullerits, Mihkel Ernits, Sille Kapper
Protokollija: Sille Ardel
Päevakava:
1. Üldkoosolek, 07.04.2017
-

Toimumiskoht ETA ruumid – suur saal

-

Kellaaeg 11:00-15:00

-

Üldkoosoleku teemad:

-

Tegevusaruanne 2016 – kes teeb ja esitleb?

-

Majandusaastaaruanne 2016 – kes teeb ja esitleb?

Tagasi vaatamine ja edasi vaatamine. Rahaline seis ja meie võimalused.
Tegevusaruanne ja majandusaastaaruanne 2016 – Raido, Lii, Sille
-

Aastaplaan 2017 – kes teeb ja esitleb?

Aastaplaan 2017 saab koostada ETTLi loodud arengukava ja tegevusplaani pealt – Jane
-

Eelarve 2017 – kes teeb ja esitleb?

Eelarve 2017 – Raido
-

Ettepanekud volikogu liikmeteks, ettepanekud juhatuse liikmeteks (või valib
volikogu?), ettepanekud uueks tegevjuhiks

Pöörduda eraldi volikogu liikmete poole, kas on soovi jätkata. Selle pealt saab vajadusel teha
ettepanekud teistele inimestele astuda ETTLi volikogu liikmeks. Põhikirja järgi valitakse
volikogu kaheks aastaks.
Volikogu liikmed, kes soovivad tagasi astuda – Ilma Adamson, Mihkel Ernits, Laura
Kvelstein?
Teha ettepanek astuda ETTLi volikogusse – Nele Suisalu, Silvia Purje, Mairika Plakso, MariLiis Eskusson, Karoline Suhhov.
Juhatuse liikmed Lii ja Raido on nõus jätkama.
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Uus tegevjuht – kes selleks saab? Jane on nõus olema ETTLi tegevjuht, vajab abikäsi.
Tegevjuht – Jane Miller-Pärnamägi, volikogu esinaine – Anu Sööt
Koosolekud, päevakavad ja protokollid – Jane ja Anu
Protokollimine – saab jagada koosolekul osalejate vahel
Liikmete suhtlemine, postkasti haldamine; arved, lepingud ja maksed – kelle peale see osa
läheb?
Aktiviseerida töögrupid – töögruppide eestvedajad
-

Ettepanek tõsta aastast liikmemaksu

Liikmemaksu summa on iga liikmeskonna enda määrata.
Mis põhjusel tõsta liikmemaksu? Hetkel on liikmemaks 10€ aasta.
Miks peaks liituma ja olema liidu liige? Mis saab liige liikmemaksu eest?
Enesetäiendusstipendium
Sõidukompensatsioon
Võimalus korraldada sündmusi liikmetele
Soodushinnad etenduste vaatamiseks
Toetuskirjad
Suurem hääl tantsuvaldkonnas
Vaja kokku panna loend liikmele, mida saab liidu liige ja miks tasub olla liidu liige!
Liikmemaksude tasumine: liikmemaksu tasumise tähtaeg on iga aasta 1. mai. Info laekub
meeldetuletusena kirja teel.
Mõte, et liikmemaksu paremini kätte saada, peaks hakkama väljastama arveid – Anu
Otsus: Jätta liikmemaksu summa antud hetkel samaks – 10€ aasta.

-

Saata üldkoosoleku kiri ETTLi liikmetele.

Oma osalusest teada anda hiljemalt 3. aprilliks Doodle lingi kaudu.

-

Toitlustus/suupiste paus üldkoosolekul – Sille uurib Mall Noormetsalt kontakti
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2. Tantsuvaldkondlik hetkeseis
Olemas on üle-eestiline uuring huviharidusest, kes on rakendatud huviharidusse. Oleks vaja
küsida ja tantsu osa sealt välja võtta. Statistika ja ülevaate jaoks meile ülioluline kui palju on
tantsuhariduses tegijaid.
Hetkel on väga oluline suhelda Eesti Noorsootöö Keskusega, kes juba nõustavad KOV. Tants
oleks ka kõikides kohtades kajastatud.
Meie kui Liidu poolt vaja kokku panna oma tantsuvaldkondlik nägemus.
Liidul vaja tantsuvaldkonna jaoks juurde saada riiklik rahastus. Võimalus HTMi kaudu saada
valdkonnale juurde 82 000. Taotlus ja kasutusplaan esitada novembriks.
Ette antud on väga kindlad nõuded ja tingimused. Viis väga kindlat tegevusliini, mida peab
täitma.
Oluline on käia ja suhelda, et tants oleks pildil.
Hetkel puuduvad üksikvaldkondade nägemused eraldi, on vaid üldine arusaam kui
etenduskunstid ja öeldakse, et tants on seal sees ja olemas. Meie jaoks on aga oluline
vabakutselised tantsijad, tantsukunstnikud ja õpetajad.

Vaja luua ja kaardistada tantsuvaldkondlik hetkeseis ja vajadus. See on meie alus, mida
peame levitama hakkama ja rõhutama tantsu kui eraldiseisvat valdkonda. See on meie
platvorm, et minna üldse tantsuvaldkonna vajadustest rääkima.
Tantsuvaldkonnas pole ühtegi riikliku institutsiooni alla kuuluvat töökohta. Vaja oleks luua
töökoht, kes tegeleks tantsuvaldkonna arenguga.

Mida meie saame selleks teha?
Hillar Sein on öelnud, et looge siis oma ettekujutluse pealt antud töökoha ametijuhend. Meie
jaoks oleks see esimene reaalne samm. Tuleb tegelema hakata antud ametijuhendi loomisega.
Üldkoosolekul rääkida tantsuvaldkonna hetke seisust, poliitilisest seisust ja rahastusest.
Ükski teine kunstivorm ei ole riigi poolt nii kehvas seisus kui hetkel on tants. Peame tekitama
ja looma arusaama, et ka riik peab panustama, et tants üldse jääks püsima.
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-

Üldkoosolekul teha ajurünnakut ümarlaua vormis. Reastada tantsuvaldkonna
põhiprobleemid ja meie vajadused ja need ära argumenteerida.
Teemapunktid:
Eesti riigi kultuuripoliitika ja rahastus
Hetkeline seis ja kuuluvus tantsuvaldkonnas
Ruumid – keha nõuab ruumi. Kui on ruumid, siis need vajavad ülal pidamist.
Kuidas ellu jääda aastaringselt

3. Liidu liikmete kogunemine / suvepäevad – TANTSUMASSIIV
http://www.tantsuliit.ee/uudised/tantusmassiiv
Pigem võiks info koonduda siia –
http://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/tantsumassiiv
Kulka – 20. mai – kas sealt on midagi küsida?
Sõitu ei saa küsida – sõidu maksab igaüks ise
Söögiraha ei saa küsida – toidu maksab igaüks ise
Öömaja tasu – kui ruumi rendi raha olemas, siis öömaja tasu ei tule
Ruumi rent 400€ – leiame tegevustoetuse alt
Päeva eestvedamise eest stipendiumi küsida inimestele – kogemuse vahetamine
Eestvedajate töötasu
TANTSUMASSIIV osalustasu 30€ inimene (söögiraha, üks päev 10€)
Lisaks tuleb kõigil tasuda 12€ Massia liikmemaksu.
4. ETTLi arengukava ja tegevusplaan – kuidas töötame sellega edasi?
Otsus: Kord aastas üldkoosolekul tehakse kokkuvõte ja vaadatakse üheskoos üle.
5. Kas töörühmade arengus on uudiseid? (Autoriõiguste töörühm –Lisada töörühma
Nele Suisalu. Nele on teemast huvitatud ja valmis töörühma ise vedama,
kontakteerub Raido Bergsteini ja Monika Tomingasega; Uus Tants töörühm –
Uurida Mihklit, mis seis on ja mis on tema edasised plaanid. Kas üldse on hetkel
vajadust ja kohta Uuel Tantsul; huviharidus- Jane Miller-Pärnamägi;
kutsestandard - Anne Tamm-Kivimets)
-

Autoriõigused – Nele Suisalu võtab grupi üle.
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Nele on autoriõiguste töögruppi lisatud ja samuti juba sinna kirjutanud. Ootab otsa
kättesaamist ja edasi tegutsemist.
-

Uus Tants – selleks aastaks rong läinud.

Info Arolini kaudu, et Mihkel Ernits ei soovi Uue Tantsu eestvedaja enam olla.
Koondada aktiivne ja tegus töögrupp ning asuda tegudele ja alustada 2018. aasta Uue Tantsu
planeerimisega.
Arolin ja Maarja teevad otsa lahti. Vaja alustada suhtlust Kulkaga, Draama festivaliga. Sille
edastab 2016. aastal Kulkasse läinud Uue Tantsu projektitaotluse infoks.
Pakkuda välja ja kutsuda Mairika Plakso Uue Tantsu eestvedajaks.
-

Kutsestandard – Anne on kutsestandardi töögrupi eestvedaja.

Saada spetsialiseerumine lava tants – muudatuse avalduse Kutsekotta saadetud. Kutsekoja
üldkoosolek toimub 11. aprillil ning siis antakse meile otsusest teada. Nõusoleku korral
antakse meile edasised juhised.
Aktiviseerida kutsestandardi töögrupp.
Sel aastal peame kindlasti tantsuspetsialisti kutset välja andma, muidu kaotame kutse välja
andja õiguse.
Mõelda, millal ja kuidas läbi viia infopäevasid.
Portfolio tegemise töötuba. Milline on hea portfolio, kuidas teha, kust leida viiteid ja info.
Töötuba, mis oleks praktiline, et reaalselt katsetada ja proovida.
Mõte – üks osa tantsumassiivil.
Rahastust küsida: Kulka 20. mai
Infopäevade jaoks koguda rahastust hasardist.
Kutse andmine on vaja käima lükata, liikmemaksude rahast, liidu liige saab soodustust.
Soodustust ei pea ette andma. Kutse tegemise summa on nii palju ja liige saab küsida toetust.
-

TantsuKuukiri – Evelin Lagle plaanib mai alguses töögrupi koosolekut.

Huvi statistika vastu, kui suur on loetavus.
Tänapäeval loetakse palju nutitelefonidest, aga seal see lugemine takerdub, sest antud hetkel
puudub sobiv ja mugav formaat, et lugeda nutitelefonist. Luua hea ja mugav TantsuKuukirja
lugemine ka läbi nutitelefoni.
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6. Loomeliidu ankeedi täitmine ETTL liikmete poolt?
Puudub täpne ja numbriline ülevaade kui palju liikmed ankeete täitsid, natukene täideti.
Statistika saab vaid ükshaaval kõik läbi vaadates.
Seni oleme toetuse saanud kõikide liikmete pealt.
Liikmetele välja saata loometoetuse ja loometegevustoetuste kohta kiri.
Loometoetusi peab maksma, kui laekub taotlus ja tingimused vastavad.
Loometegevustoetusi saab maksta siis, kui selleks jääb raha. Tänavu aastaks
loometegevustoetusi rohkem välja maksta ei saa. Kui loometoetustest jääb raha üle, siis saab
järgmisel aastal loometegevustoetustena välja maksta.

7. Kulka kohtumine ETTLi volikogu koosolekul
Kutsuda uuesti ning välja pakkuda maikuu koosolekut. Lisaks näitekunsti sihtkapitalile
peaksime kutsume endaga kohtuma ka rahvakultuuri sihtkapitalist meid esindava inimese.
Mõte, kutsuda iga inimene meiega eraldi kohtuma.
Näiekunsti sihtkapital – Anu Ruusmaa, Taavet Jansen
Rahvakultuuri sihtkapital – Helle-Mare Kõmmus
Pakkuda välja kellaajad – 12:00; 13:00; 14:00
8. Järgmine koosolek – üldkoosolek, 07.04.2017
Järgmine koosolek – volikogu koosolek, 12.05.2017
Teemad:
Riigi hetke seis tantsuvaldkonnas
Tantsutöötaja ametijuhendi loomine
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