Eesti Reservohvitseride Kogu Sektsiooni kodukord
Kinnitatud EROK 1JvbrS asutamis koosolekul 06.01.16, päevakorrapunkt nr 1

I. Üldsätted
1.1.
Eesti Reservohvitseride Kogu 1. Jalaväebrigaadi Sektsioon (edaspidi 1JvbrS)
moodustatakse Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi EROK) põhikirja punkt 9 alusel.
1.2.
Sektsiooni eesmärgiks on koondada EROK liikmeid, kelle riigikaitseline ametikoht ja
rakendus on kaitseväe 1. Jalaväeebrigaadis, eesmärgiga aidata kaasa EROK põhikirjaliste
eesmärkide saavutamisele liikmete erialaste teadmiste koondamise ja süvendamise läbi.
1.3.
Sektsioonil on õigus kasutada EROK sümboolikat Sektsiooni elementidega Juhatuse
poolt kinnitatud korras.
1.4.

EROK 1. Jalaväebrigaadi Sektsiooni ametlik nimelühend on 1JvbrS.

II. Sektsiooni ülesanded
2.1.
EROK liikmetest reservohvitseride ja reservallohvitseride jätkusuutlik arendamine
koos oma allüksuste meeskondadega 1. Jalaväebrigaadis;
2.2.

Juhatuse nõustamine oma tegevusvaldkonna piires;

2.3.
EROK esindamine ja sidemete loomine ning hoidmine riigikaitseliste ja oma
valdkonnaga seotud erialaorganisatsioonidega, neis 1JvbrS liikmetele täiendõppevõimaluste
leidmine ja aktiivne kasutamine;
2.4.

Rahvusvaheline koostöö katus-, liitlas-, vennas- ja erialaorganisatsioonidega;

2.5.
EROK poolt või vahendusel korraldatavatest üritustest osavõtuks 1JvbrS liikmete
määramine;
2.6.
Uute liikmete värbamine organiseerumata reservohvitseride ja reservallohvitseride
hulgast;
2.7.
1JvbrS tegevusplaanide koostamine, nende täitmiseks vajalike eelarveliste vahendite
taotlemine EROK Juhatuselt ja vajadusel 1. Jalaväebrigaadi juhtkonnalt.

III. Liikmed
3.1.
1JvbrS tegevliikmeks võib astuda 1. Jalaväebrigaadi ametikohatadele määratud või
tema tegevusele kaasa aitav EROK tegev-, toetaja- ja auliige.
3.2. Uute liikmete vastuvõtmine ning liikmete väljaarvamine 1JvbrS koosseisust
otsustatakse Sektsiooni koosolekul.
3.3.
EROK liikme arvamiseks 1JvbrS koosseisu on tarvilik liikme taasesitatavas vormis
nõusolek.
3.4.

EROK liige võib lisaks 1JvbrS kuuluda ka teistesse EROK Sektsioonidesse.

3.5.
1JvbrS liige on kohustatud osalema Sektsiooni koosolekutel ning teatama aegsasti
Sektsiooni esimehele oma mitteosalemisest ning selle põhjustest.

IV. Sektsiooni juhtimine
4.1.
1JvbrS juhib ja esindab Sektsiooni esimees, kes valitakse Sektsiooni koosoleku poolt
ning esitatakse Juhatusele kinnitamiseks.
4.2.

1JvbrS esimehe ametiaeg on kaks aastat.

4.3.

1JvbrS esimehe ülesanneteks on:

4.3.1 kutsuda kokku Sektsiooni koosolekud, tagada nende päevakorra ettevalmistamine ning
koosolekute protokollimine;
4.3.2. koostada eelarve-, tegevus- ning arengukavad;
4.3.3. kirjutada alla Sektsiooni dokumentidele;
4.3.4. esindada Sektsiooni väljaspool EROK ning vastutada Sektsiooni tegevuse eest;
4.3.5. säilitada Sektsiooni asjaajamisdokumente ja esitada need iga majandusaasta lõpul
Juhatusele arhiveerimiseks.
4.4.
1JvbrS esimehel on sõltuvalt liikmete arvust üks või mitu aseesimeest eesmärgiga
koordineerida 1. Jalaväebrigaadi erinevate allüksuste reservjuhtidele suunatud tegevusi.
Aseesimeeste arvu ja isikud kinnitab EROK Juhatus Sektsiooni esimehe ettepanekul.
4.5.

1JvbrS tööorganiks on Sektsiooni koosolek.

4.5.1

Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele;

4.5.2. 1JvbrS esimees edastab koosoleku kokkukutsumise teate Sektsiooni liikmetele posti
teel, telefonitsi või elektrooniliselt vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist;

4.5.3. Koosoleku otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse
jagunemise korral on otsustav 1JvbrS esimehe hääl;
4.5.4. Koosoleku otsused vormistatakse protokollina, millele kirjutab alla JvbrS esimees ja
nende olemasolu korral abiesimees/abiesimehed;
4.5.5. Protokoll edastatakse elektroonsel kujul hiljemalt nädala jooksul pärast koosoleku
toimumist 1JvbrS liikmetele, kes võivad sellele nädala jooksul lisada märkusi;
4.5.6. Kooskõlastatud protokoll saadetakse hiljemalt neli nädalat pärast koosoleku toimumist
Juhatusele tutvumiseks.

