Arvamusfestivali nõukoja tööpõhimõtted ja kodukord
1. Arvamusfestivali ühiskondlik nõukoda (edaspidi Nõukoda) on nõuandva õigusega kogu toetamaks
Arvamusfestivali eestvedajat ja tuumiktiimi ning aidates ellu viia festivali missiooni ja visiooni.
2. Nõukoja liikmed nimetatakse festivali eestvedaja ettepanekul kuni kolmeks aastaks samaks perioodiks
kui asub ametisse uue perioodi eestvedaja. Uue eestvedaja valimisel jätkab järjepidevuse ja
teadmusjuhtimise eesmärgil eelmisest nõukoja koosseisust vähemalt kolm liiget. Nõukoja liikmed
valivad roteerumise põhimõttel endi hulgast eestkõneleja üheks aastaks. Nõukoja toimimist ja
korralduslikku poolt veab roteerumise põhimõttel asjaajaja, kes samuti valitakse nõukogu liikmete seast
üheks aastaks.
3. Nõukoja tegevuse eesmärk on nõustada Arvamusfestivali eestvedajat ja tuumiktiimi festivali sisu,
formaadi ja festivaliorganisatsiooni arenguga seotud küsimustes; samuti nõustada tuumiktiimi festivali
strateegia ja arengukava koostamisel ning festivali tuumiktiimi ja eestvedaja valimisel;
4. Ülesannete täitmiseks Nõukoja liikmed: saavad regulaarseid ülevaateid festivali osalejate tagasisidest
ja teistest uuringutest ning analüüsidest; omavad juurdepääsu festivali tegevust kajastavatele,
korraldavatele või planeerivatele dokumentidele; on kutsutud osalema festivalimeeskonna poolt
korraldatavatel seminaridel, konverentsidel, koolitustel jt üritustel, kus käsitletakse arutelu- ja
suhtluskultuuri arenguga seotud küsimusi.
5. Nõukoja liikmete maksimaalne arv on kolmteist.
6. Nõukoja liikmetena on eesmärk leida oma valdkonna asjatundjad, kes saavad anda ekspertnõu
teemadel, mis puudutavad Eesti ühiskonna arengukohti, suhtlus- ja arutelukultuuri arengut, festivali
programmi, formaati, tegevusmudelit ja rahastamist. Samuti on nõukoja liikmeks alati Paide linnapea
tugeva sisulise seose omamiseks linna ja festivali vahel.
7. Nõukoja töövormideks on füüsiline või netikeskkonna suhtlusplatvormil toimuv nõupidamine.
Nõukoja kohtumistel osalevad ja on kaasatud festivali eestvedaja ja tuumiktiimi liikmed.
8. Nõukoja koosolekud, mis toimuvad vähemalt kaks korda aastas, kutsub kokku Nõukoja asjaajaja.
Nõukoja kohtumise teemad ja toimumise aeg määratakse kindlaks üldjuhul eelmisel Nõukoja koosolekul.
Päevakorda pannakse küsimused festivali eestvedaja ettepanekul. Netikeskkonnas toimuva arutelu võib
algatada iga Nõukoja liige, festivali eestvedaja või tuumiktiimi liige.
9. Nõukoja koosolekut juhatab selle eestkõneleja. Igast Nõukoja kohtumisest tehakse memo, mida
jagatakse hiljemalt nädala jooksul pärast kohtumist kõigi festivali tuumiktiimi liikmetega.
10. Nõukoja soovitused, ettepanekud ja tegevuse korraldamisega seotud soovitused räägitakse läbi ning
võetakse vastu Nõukoja koosolekust osavõtjate poolt konsensuse põhimõttel. Nõukoda on töö- ehk
nõuandmisvõimeline, kui selle nõupidamisest võtab osa vähemalt kaheksa Nõukoja liiget. Nõukoda võib
ka esitada tiimile kaalumiseks alternatiivseid stsenaariume koos poolt- ja vastuargumentidega ja
vajadusel Nõukoja toetuse äramärkimisega.

12. Nõukoja ettepaneku alusel võidakse Nõukoja ülesannetega seonduvates küsimustes korraldada
foorumeid, seminare ja muid infoüritusi eraldi sihtotstarbelise festivali tegevuseelarve välise
rahastusega, mille kindlustavad Nõukoja liikmed.
13. Nõukoja liikmete tööd ei tasustata. Arvamusfestival kompenseerib Nõukoja liikmetele vajadusel
nõukoja töös osalemise otsesed kulud (näit: parkimine; transport).
14. Nõukoja liige saab kuuajase etteteatamisega loobuda Nõukoja töös osalemisest, informeerides oma
otsusest kirjalikult festivali eestvedajat.
15. Nõukoja töö tehnilise toe tagab festivali tuumiktiim.

