Kinnitatud 13.12.2015.a toimunud üldkoosoleku otsusega Viru-Nigulas

MTÜ VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMISE
REGLEMENT
I ÜLDSÄTTED
1.1. Üldkoosolekul võivad osaleda isikud, kes on VRKÜ liikmed. VRKÜ liige võib volitada
teist VRKÜ liiget ennast üldkoosolekul esindama. Volikiri võib olla lihtkirjalik või volituseks
võib olla liikme sellekohane juhtorgani otsus.
1.2. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Kui liikme hääleõiguslik esindaja lahkub
üldkoosolekult koosoleku kestel, loetakse ta üldkoosoleku otsuse tegemisel osalejaks
erapooletu häälega.
1.3. Üldkoosolekul võivad üldkoosoleku sellekohasel otsusel osaleda VRKÜ liikmete poolt
volitamata isikud.
1.4. VRKÜ üldkoosolek on avalik. Kõik koosolekul osalevad isikud registreeritakse.
Registreerimislehele kantakse liikme või volitatu nimi, osaleja
kontaktandmed, osaleja allkiri ja lisatakse esindaja volitusi tõendav lihtkirjalik dokument.
1.5. Üldkoosolek langetab oma otsused hääletamise teel.
1.6. Hääletamine võib olla avalik või salajane vastavalt üldkoosoleku otsusele.
1.7. Üldkoosolekul toimunu protokollitakse sekretäri(ide) poolt. Protokollile kirjutavad alla
üldkoosoleku juhataja (d) ja protokollija(d). Üldkoosolekul liikme eriarvamus või vastuväide
protokollitakse ja allkirjastatakse märgitud isiku nõudel. Üldkoosoleku toimumist võib
üldkoosoleku vastava otsuse olemasolul salvestada ja lindistada.
1.8. Üldkoosoleku protokoll peab olema trükitult vormistatud ja allkirjastatud hiljemalt 14
päeva jooksul üldkoosolekule järgnevast päevast alates ning õigustatud isikutele kättesaadav.
1.9. Üldkoosoleku otsused jõustuvad otsuse tegemise päeval, kui seaduses ei ole ettenähtud
teist tähtaega.
1.10. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki
seadusest ja VRKÜ põhikirjast tulenevaid nõudeid.
1.11. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad
kõik liimed või nende volitatud esindajad.
1.12. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
kokkukutsumisel juhatuse poolt taasesitamist võimaldaval viisil teatavaks tehtud.
Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel taasesitamist võimaldaval viisil
teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad kõik liikmed või
liikmete volitatud esindajad.
1.13. Üldkoosolekul ei või VRKÜ liige hääletada, kui VRKÜ üldkoosolek otsustab liikmega
majanduslikku huvi omava tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist.
1.14. VRKÜ liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest
erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme kirjalik nõusolek.
1.15. Nõude esitamise aegumistähtaeg, et kohus võiks VRKÜ vastu esitatud hagi alusel
kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, on kolm
kuud alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest. Üldkoosoleku otsuse kehtetuks
tunnistamist ei saa nõuda, kui üldkoosolek on otsust uue otsusega muutnud või kinnitanud ja
uue otsuse suhtes ei ole esitatud hagi kolme kuu jooksul uue otsuse

vastuvõtmisest. Üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda juhatus, samuti
juhatuse iga liige, kui otsuse täitmisega pandaks toime kuritegu või väärtegu või sellega
kaasneks ilmselt kahju hüvitamise kohustus, ning VRKÜ liige, kes ei osalenud ise või
esindaja kaudu otsuse tegemisel. VRKÜ liige, kes ise või esindaja kaudu otsuse tegemisel
osales, võib otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida
ja allkirjastanud oma vastuväite või eriarvamuse kaevatavale üldkoosoleku otsusele.
II ÜLDKOOSOLEKU ALUSTAMINE
2.1. Üldkoosoleku avab ja kuni üldkoosoleku valimiseni juhatab üldkoosolekut VRKÜ
juhatuse esimees või juhatuse poolt selleks volitatud isik.
2.2. Üldkoosoleku avaja poolt loetakse ette üldkoosolekule registreeritud osalejad.
2.3. Otsustatakse VRKÜ liikmete poolt volitamata isikute osalemine üldkoosolekul.
2.4. Määratakse üldkoosoleku otsustusvõimelisus. Koosoleku otsustusvõimelisuse puudumise
korral otsustatakse korduskoosoleku toimumise aeg ja koht ja toimuv koosolek lõpetatakse.
2.5. Koosoleku otsustusvõimelisuse korral valitakse üldkoosoleku juhataja(d) ja sekretär(id).
2.6. Üldkoosoleku juhataja loeb ette päevakorra, mis kinnitatakse hääletamise teel. Kui kohal
on kõigi liikmete volitatud hääleõiguslikud isikud, võidakse päevakorda nende ettepanekul
muuta.
2.7. Kui üldkoosolekul kasvõi üks liige või tema esindaja nõuab üldkoosoleku läbiviimise
reglemendi tutvustamist/meeldetuletamist, tutvustab üldkoosoleku juhataja üldkoosoleku
läbiviimise reglementi.
III ÜLDKOOSOLEKU TÖÖORGANID
3.1. Üldkoosolekul osalevad hääleõiguslikud isikud võivad valida VRKÜ liikmete või nende
volitatud esindajate poolt tehtud ettepanekute alusel, hääletamise teel vastavalt vajadusele
tööorganid (komisjonid vms.) üldkoosoleku töö korraldamiseks ja läbiviimiseks.
3.2. Üldkoosolekul osalevad hääleõiguslikud isikud valivad tööorganite moodustamisel
üldkoosolekul osalejate hulgast hääletamise teel tööorganite (komisjoni vms.) liikmed.
Tööorganite (komisjonide vms) liikmed peavad enne nende valimist andma nõusoleku olla
vastava tööorgani liige nende valimisel ja kohustuma täitma tööorgani liikmeks
olekuga kaasnevaid kohustusi.
3.3. Kui tööorgani (komisjoni vms.) esimeest tööorgani siseselt ei valita, on selleks tööorgani
vanem liige.
3.4. Vastavalt tööorgani (komisjoni vms.) otsusele koostatakse üldkoosolekule kas
suusõnaline või kirjalik protokoll tööorgani tööst, mis kajastud protokollis protokollituna või
kirjaliku lisana protokollile.
IV VRKÜ LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ÜLDKOOSOLEKUL
4.1. Igal VRKÜ liikmel on õigus:
4.1.1. teha ettekandeid, selleks eelnevalt registreerides juhatuses;
4.1.2. esitada küsimusi, vastuväiteid ettekandjatele, sõnavõtjale, märkusi avaldajatele ja
teistele koosolekul osalevatele isikutele;
4.1.3. esineda sõnavõtu(de)ga ja vahemärkuse(te)ga;
4.1.4. teha liikme nimel arutatavates päevakorda lülitatud küsimustes ettepanekut (id);
4.1.5. nõuda oma ettepaneku(te) läbihääletamist üldkoosoleku poolt;
4.1.6. võtta oma ettepanek(kud) tagasi;
4.1.7. nõuda ettepaneku(te) protokollimist;

4.1.8. nõuda kordushääletamist, kui hääletamise käigus on rikutud reglementi, VRKÜ
põhikirja või kehtivaid õigusakte;
4.2. VRKÜ liikmel on lisaks punktis 4.1. märgitule õigus:
4.2.1. esitada VRKÜ liikme nimel valitavate organite liikmekandidaat(e);
4.2.2. võtta tagasi VRKÜ liikme nimel valimisel esitatud liikmekandidaat(e);
4.2.3. esitada nõuet (deid) oma vastuväite (te) või eriarvamuse (te) protokollimiseks ja
allkirjastada need üldkoosoleku otsuse(te)le.
4.3. Iga VRKÜ liige ja tema volitatud esinda on kohustatud:
4.3.1. pidama kinni käesolevast reglemendist;
4.3.2. alluma üldkoosoleku juhataja(te) korraldustele;
4.3.3. austama teisi üldkoosolekul osalejaid, mitte segama nende ettekandeid, sõnavõtte,
vahemärkusi, ettepanekuid ja küsimusi;
4.3.4. lahkuma üldkoosolekult üldkoosoleku otsuse kohaselt, kui Üldkoosolek leiab, et
osaleja ei allu üldkoosoleku juhataja(te) korraldustele;
V TOIMINGUTE AJALISE KESTVUSE PIIRANGUD
5.1. Ettekande esitamise kestvus on kuni kolmkümmend minutit.
5.2. Kaasettekande esitamise kestvus on kuni viisteist minutit.
5.3. Sõnavõtu esitamise kestvus on kuni viis minutit.
5.4. Vahemärkuse esitamise kestvus on kuni kolm minutit.
5.5. Ettepaneku või küsimuse esitamise kestvus on kuni üks minut.
5.6. Üldkoosolek võib esineja taotlusel talle reglemendiga alusel määratud aega pikendada.
5.7. Üldkoosoleku juhataja(d) võib(vad) esineja taotlusel talle reglemendi alusel määratud
aega pikendada kuni kolme minuti võrra.
5.8. Üldkoosoleku juhataja(te) poolt väljakuulutatud vaheaegade pikkus on kuni 30 minutit,
kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
VI ÜLDKOOSOLEKU JUHATAJA(TE) KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
6.1. Üldkoosoleku juhataja(d) on kohustatud:
6.1.1. juhinduma oma tegevuses üldkoosoleku juhatamisel mittetulundusühingute seadusest,
VRKÜ põhikirjast, käesolevast reglemendist, muudest kehtivatest seadustest ja heast
koosoleku juhtimise tavast.
6.1.2. juhtima VRKÜ liikmete ja üldkoosolekul osalejate tähelepanu asjaolule, kui nende
tegevus ei vasta mittetulundusühingute seadusele, VRKÜ põhikirjale, käesolevale
reglemendile või muudele kehtivatele seadustele või heale tavale;
6.1.3. juhtima VRKÜ liikmete tähelepanu asjaolule, kui nende poolt otsustamisele tulev
ettepanek ei vasta mittetulundusühingute seadusele, VRKÜ põhikirjale, käesolevale
reglemendile või muudele kehtivatele seadustele või heale tavale.
6.1.4. andma liikmete esindajatele esinemisõiguse vastavalt taotluste laekumise järjekorrale;
6.1.5. enne hääletamisele asumist teatama selgelt ja üheselt mõistetavalt, mille üle
hääletatakse ja kas antud hetkel antakse poolt, vastu või erapooletuid hääli.
6.2. Üldkoosoleku juhataja(te)l on õigus:
6.2.1. katkestada esineja, kui ajalimiit on täis või kui esinemine ei käsitle päevakorrapunktis
sisalduvat;
6.2.2. kutsuda korrale üldkoosolekul osalejaid, kes rikuvad üldkoosolekul korda;
6.2.3. kuulutada välja üldkoosoleku vaheaegu;
6.2.4. esitada üldkoosolekule küsimusi ja teha ettepanekuid üldkooosoleku korraldamisega
seonduvates küsimustes;

6.2.5. esitada üldkoosolekule arvamusi ja seisukohti üldkooosoleku korraldamisega
seonduvates küsimustes;
6.2.6. katkestada üldkoosoleku, kui selle jätkamine on muutunud mingil põhjusel võimatuks.

VII HÄÄLETAMINE
7.1. Üldkoosoleku otsuste hääletamine toimub liikmete või nende volitatud hääleõiguslike
isikute poolt.
7.2. Hääletamine võib toimuda ühes või mitmes hääletusvoorus.
7.3. Üldkoosoleku otsus on langetatud, kui otsuse poolt hääletab üle poole üldkoosolekul
osalenud liikme volitatud hääleõiguslikest isikutest ja kui MTÜS või VRKÜ põhikiri ei näe
ette teistsugust poolthäälte määra otsuse vastuvõtmisel.
7.4. Enne otsuse langetamist ettepaneku kohta, langetab üldkoosolek otsuse(d) samas
ettepanekus üldkoosolekul tehtud või esitatud parandusettepanekute kohta.
7.5. Isikute valimiseks hääletamisel peavad ülesseatud kandidaadid enne nende
valimist andma kirjaliku nõusoleku olla valitud isikuks nende valimisel ja kohustuma täitma
nende valimisega kaasnevaid kohustusi.
7.6. Kui üldkoosolekule esitatud ettepanek on pandud hääletusele või kandidaatide nimekiri
suletud, ei saa tehtud ettepanekut tagasi võtta ega neisse parandusettepanekuid teha.
7.7. Konkureerivate isikute vahel hääletamisel võib anda poolthääli kuni hulgas, mis
on vastavuses üldkoosoleku poolt määratud häälte maksimaalsuurusega (näiteks juhatuse
valimisel juhatuse liikmete määratud arvuga).
7.8. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
7.9. Kui esimeses hääletusvoorus konkureeris rohkem kui kaks kandidaati ja ükski neist ei
kogunud vajalikku hulka hääli, siis korraldatakse teine hääletusvoor, kuhu pääsevad kaks
enam hääli kogunud kandidaati.
7.10. Kui esimeses hääletusvoorus konkureeris kaks kandidaati ja kumbki neist ei kogunud
vajalikku hulka hääli, siis korraldatakse teine hääletusvoor, kuhu pääseb enam hääli kogunud
kandidaat.
7.11. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse hulga hääli ja otsuse langetamine on
selle tõttu võimatu, siis korraldatakse nende vahel eraldi hääletusvoorus võib anda ka vastu ja
erapooletuid hääli.
7.12. Võrdse poolthäälte arvu korral, osutub valituks vähem vastuhääli saanud kandidaat.
7.13. Kui eelmärgitud punktides nimetatud hääletusvoorud ei too tulemust, siis heidetakse
kandidaatide poolt liisku vastavalt üldkoosoleku poolt määratud korrale.
VIII VRKÜ JUHATUSE LIIKMETE VALIMINE
8.1. Enne juhatuse liikmete kandidaatide ülesseadmist, otsustab üldkoosolek juhatuse
liikmete arvu, mis põhikirja kohaselt võib olla 7-11 liiget. Juhatuse esimees on juhatuse liige
kuuludes juhatuse koosseisu.
8.2. Üldkoosolek järgib juhatuse liikmete valimisel printsiipi, et juhatuses ei tohi ühegi
huvigrupi esindatus ületada neljakümne üheksat (49) protsenti.
8.3. Valitud juhatuse liikmete volitused algavad üldkoosoleku otsuse tegemise päevast,
kui üldkoosolek ei määra otsusega teist kuupäeva.
8.4. Iga VRKÜ liikme hääleõiguslik isik võib esitada üldkoosolekul juhatuse liikme
kandidaadiks ühe VRKÜ liikme või ühe kandidaatide nimekirja, mis järgib VRKÜ põhikirja
nõudeid.
8.5. Üldkoosolek otsustab, kas juhatuse liikmed valitakse üksikkandidaatidena või

nimekirjade alusel.
8.6. Enne juhatuse liikmete kandidaatide hääletamist üldkoosoleku poolt, peavad
kandidaadid enne nende valimist andma kirjaliku nõusoleku olla juhatuse liikmeks nende
valimisel ja kohustuma täitma nende valimisega juhatuse liikmeks olekuga kaasnevaid
kohustusi.
8.7. Juhatuse liikmete valimisel nimekirja alusel on vastava päevakorrapunkti all 10minutiline aeg, mille jooksul saab iga VRKÜ liige koostada nimekirja, milles on
üldkoosoleku poolt otsustatud juhatuse liikmete arvule vastav arv kirjaliku nõusoleku andnud
kandidaatidest ning nimekiri vastab reglemendi p.8.2.
8.8. Valituks osutub nimekiri, mis sai kõige enam hääli. Nimekirja alusel hääletamisel on igal
VRKÜ liikmel hääletamiseks üks hääl.
8.9. Kui mõlemad nimekirjad said võrdse arvu hääli, siis korraldatakse nende nimekirjade
vahel eraldi hääletusvoor, kus võib anda ka vastu ja erapooletuid hääli.
8.10. Juhatuse liikmete valimisel üksikkandidaatide hulgast moodustatakse kandidaatide
nimekiri. Iga VRKÜ liige saab nimekirjast valida üldkoosoleku poolt otsustatud juhatuse
liikmete arvu võrra kandidaate.
8.11. Üksikkandidaatide puhul moodustatakse pingerida enim hääli saanud kandidaatidest.
Paremusjärjestuses enim hääli saanud kandidaadid tõstetakse huvirühmade alusel
moodustatud gruppidesse. Huvirühmade täituvusel järgitakse reglemendi p.8.2. nõuet.
8.12. Kui kaks või enam juhatuse liikmekandidaati said võrdse arvu hääli, järgitakse
käesoleva reglemendi VII peatükis sisalduvat.
IX VRKÜ REVISJONIKOMISJONI VALIMINE JA MUUDE ORGANITE
VALIMINE
9.1. VRKÜ revisjonikomisjon ja vajadusel muud organid valitakse järgides VRKÜ põhikirjas
ja MTÜS-s sätestatut juhindudes käesoleva reglemendi VII-s ja VIII-s peatükis sätestatud
määratud valimiskorra analoogiast.
X ÜLDKOOSOLEKU LÕPETAMINE
10.1. Üldkoosoleku juhataja(d) lõpetab(vad) üldkoosoleku, kui kinnitatud üldkoosoleku
päevakord on ammendatud.
10.2. Üldkoosoleku juhataja(te) ja protokollija(te) volitused kehtivad kuni üldkoosoleku
protokolli allkirjastamiseni.

