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Eelnev sõnastus:
11. OGK liikmeks saab soovija kandideerida omal algatusel esitades vastavasisulise avalduse koos
kahe liikme soovituskirjaga OGK juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul
avalduse ja soovituskirjade laekumisest lihthäälteenamusega. OGK liikmeks saamisel tasub liige
liitumistasu ja liikmeks olemise perioodi vältel tasub liige liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise
tähtajad määrab üldkoosolek.
Juhul, kui liige ei ole tasunud jooksva aasta liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud lõpptähtajaks
arvatakse ta juhatuse vastavasisulise otsusega liikmete nimekirjast välja. Liikmelisuse taastamiseks
peab liige tasuma jooksva aasta liikmemaksu ja liitumistasu.
Uus sõnastus:
11. OGK liikmeks saamiseks tuleb esitada avaldus koos kahe liikme soovituskirjaga OGK juhatusele.
Liikmeks vastuvõtmise või keeldumise otsustab juhatus 1 kuu jooksul avalduse ja soovituskirjade
laekumisest. Keeldumise korral on kandideerijal õigus esitada taotlus üldkoosolekule otsustamiseks.
Üldkoosolek tuleb juhatuse poolt kokku kutsuda 3 kuu jooksul ning on otsustusvõimeline sõltumata
osalejate arvust.
OGK liikmeks saamisel tasub liige liitumistasu ja igaaastast liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise
tähtajad otsustab üldkoosolek. Üldkoosolek määrab liikmemaksu suuruse koos EGL-i poolt määratud
litsentsitasu summaga.
Juhul, kui liige ei ole tasunud igaaastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud tähtpäevaks,
peatatakse juhatuse otsusega kõik tema liikme õigused ja kohustused (sh õigus osaleda ja hääletada
üldkoosolekul). Liikme õiguste ja kohustuste taastamiseks peab liige tasuma jooksva aasta
liikmemaksu.
Kui liige ei ole tasunud liikmemaksu kahel järjestikusel aastal, on juhatusel õigus tema liikmelisus
lõpetada.
VI OGK juhtimine
Eelnev sõnastus:
15. OGK kõrgeimaks juhtimisorganiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt
kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida OGK liikmeid vähemalt 14 päeva
enne selle toimumist.
Uus sõnastus:
15. OGK kõrgeimaks juhtimisorganiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt
kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida OGK liikmeid elektroonilise
infolisti kaudu vähemalt neliteist (14) päeva enne selle toimumist.

Eelnev sõnastus:
19. Vajadusel võib läbi viia mõne küsimuse, mis põhikirja järgi kuulub üldkoosoleku pädevusse,
otsustamise kirjaliku (interneti teel) hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse
üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad kõik OGK liikmed.
Uus sõnastus:
19. Vajadusel võib läbi viia mõne küsimuse, mis põhikirja järgi kuulub üldkoosoleku pädevusse,
otsustamise kirjaliku (interneti teel) hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse
üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad üle poole OGK liikmetest.
Eelnev sõnastus:
21. Üldkoosolek valib 2 (kaheks) aastaks OGK juhatuse.
Uus sõnastus:
21. Üldkoosolek valib kaheks (2) aastaks OGK juhatuse esimehe (Presidendi) ja juhatuse teised
liikmed. OGK juhatuse koosseis on kuni seitse (7) liiget. Juhatuse liikmete kandidaadid esitatakse
koos esimehe kandidaadiga ühtse nimekirjana, st iga esimehe kandidaat esitab koos enda
kandidatuuriga samaaegselt temapoolt soovitud juhatuse liikmete nimekirja. Üldkoosolek valib
esimehe ja tema poolt esitatud juhatuse liikmed korraga. Valituks osutub enim hääli saanud esimees ja
tema poolt esitatud liikmete nimekiri.

