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üldkoosolekute kord 

 

1. Üldsätted  

 

1.1. AR-i üldkoosolekud on avalikud. 

1.2. Koosoleku toimumise koha, aja ning päevakorra määrab juhatus ja teatab AR-i 

liikmetele AR-i kodulehekülje, postiloendi ja ametliku sotsiaalmeediagrupi vahendusel 

hiljemalt 14 päeva enne korralist üldkoosolekut ja hiljemalt 7 päeva enne erakorralist 

üldkoosolekut. AR-i liikmetel on õigus teha täiendusi üldkoosoleku päevakorda. 

1.3. AR-i liige osaleb koosolekul isiklikult või volitab mõnda teist tegevliiget. Üks füüsiline 

isik võib koosolekul esindada maksimaalselt kolme AR-i liiget (sh iseennast). Volitaja 

peab juhatust või koosoleku juhatajat volitamisest kirjalikult teavitama. 

1.4. Koosolek on otsusevõimeline, kui esindatud on enam kui 1/2 tegevliikmetest isiklikult 

või volituse teel. Kui väljakuulutatud üldkoosolek ei kogu kvoorumit, kutsub juhatus 

põhikirjas sätestatud korras kokku erakorralise üldkoosoleku, kes on otsustusvõimeline 

sõltumata osalevate liikmete arvust. 

1.5. Koosolekud protokollitakse ning tehakse postiloendi ja AR-i ametliku 

sotsiaalmeediagrupi vahendusel hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul liikmetele paranduste 

esitamiseks kättesaadavaks. Lõpliku protokolli kinnitab juhatus 14 kalendripäeva pärast 

esialgse protokolli teatavaks tegemist. 

 

 

 



2. Koosoleku juhtimine 

 

2.1. Koosolekut juhatab juhatuse esimees, tema puudumisel vanim kohalolev juhatuse liige. 

Juhatuse puudumisel valitakse koosolekul osalejate seast koosoleku juhataja. 

2.2. Koosoleku alguses valitakse koosolekul osalejate seast protokollija. 

2.3. Koosoleku alguses valitakse kolmeliikmeline valimiskomisjon, kelle ülesandeks on 

lugeda hääli, teatada tulemus ning tagada valimiskorrast kinnipidamine. Kui mõni 

valimiskomisjoni liige soovib kandideerida, valitakse talle vastava hääletuse ajaks 

asendusliige. 

2.4. Koosolekut juhtivate isikute pahatahtliku käitumise puhul on võimalik ¾ 

häälteenamusega avaldada umbusaldust ja algatada uute juhtivate isikute valimine. 

Ettepanek tuleb viivitamatult hääletusele võtta. 

2.4.1. Koosolekut juhtivateks isikuteks on juhatuse esimees, juhatuse liikmed, 

valimiskomisjoni liikmed ja protokollija. 

2.5. Koosoleku päevakord kinnitatakse koosoleku alguses ning teemasid arutatakse vastavalt 

kinnitatud päevakorrale. Uusi teemasid lisada või kord suletud päevakorrapunkti 

taasavada võib lihthäälteenamusega. 

 

3. Asjaajamine koosolekul 

 

3.1. Koosoleku juhataja 

3.1.1. Avab ja lõpetab päevakorrapunkte 

3.1.2. Määrab kõnelejate järjekorra 

3.1.3. Annab sõna 

3.1.4. Kutsub korrale liigpikkade või asjakohatute sõnavõttude tegijaid 

3.1.5. Lõpetab arutelu ning algatab hääletuse 

3.1.6. Määrab hääletusel iga liikme poolt antava häältearvu. 

3.2. Liikme õigused 

3.2.1. Võtta sõna 



3.2.2. Teha ettepanekuid ja nõuda nende hääletamist 

3.2.3. Hääletada koosolekul kandidaadi või ettepaneku poolt, vastu või jääda 

erapooletuks. 

3.2.4. Nõuda häälte lugemist 

3.2.5. Nõuda oma vastuhääle protokollimist 

3.3. Liikme koosolekut häiriva või pahatahtliku käitumise puhul on koosoleku juhataja 

ettepanekul võimalik ¾ häälteenamusega vastav liige koosolekut eemaldada. 

 

4. Valimiskord 

 

4.1. Hääletuse alguses teeb juhataja teatavaks isikuvalimiste kandidaadid või ettepaneku 

täpse sõnastuse. 

4.2. Kandidaadid või ettepanekud tulevad hääletusele esitamise järjekorras, välja arvatud 

juhul, kui esitatakse mitu üksteisest sõltuvat ettepanekut. Viimasel juhul hääletatakse 

esmalt üldküsimus ja seejärel spetsiifilisemad küsimused. 

4.3. Hääletusele minevad küsimused jagunevad meelsushääletusteks, eelistushääletusteks ja 

isikuvalimisteks. 

4.3.1. Meelsushääletuste puhul on võimalik anda poolt- või vastuhääl või jääda 

erapooletuks. 

4.3.2. Eelistushääletuste puhul tuleb märku anda eelistatud tegevusvariandi numbrist või 

erapooletusest. Tegevusvariandi numbri määrab hääletuse eel koosoleku juhataja 

vastavalt ettepanekute esitamise järjekorrale 

4.3.3. Isikuvalimiste puhul tuleb hääletamisel märkida toetatavate kandidaatide nimed 

või ühe kandidaadi puhul poolt või vastuhääl. 

4.4. Hääletusliigid on 

4.4.1. Suuline hääletus - meelsuse väljendamine häälega 

4.4.1.1. Koosoleku juhataja teatab hääletusele tuleva ettepaneku ning küsib „Kas 

keegi on vastu?“. Kui vastuolijaid ei ole, loetakse ettepanek ühehäälselt heaks 



kiidetuks ning hääli eraldi ei loeta. Vastuolijate olemasolul toimub 

tavahääletus. 

4.4.2. Tavahääletus – liikmed annavad oma eelistustest käega märku. 

4.4.2.1. Koosoleku juhataja teatab hääletusele tuleva ettepaneku ning palub anda 

poolthääled, mille valimiskomisjon kokku loeb. Seejärel palub koosoleku 

juhataja anda vastuhääled, mille valimiskomisjon samuti teatavaks teeb. 

Hääletamata jätnud loetakse erapooletuteks. 

4.4.3. Salajane hääletus – sedelitega hääletamine 

4.4.3.1. Valimiskomisjon valmistab ette hääletussedelid ning jagab need 

osalejatele. Volitatud esindaja saab lisasedeleid vastavalt talle volitatud 

häältele. 

4.4.3.2. Koosoleku juhataja palub märkida hääletussedelitele kandidaadi(te) 

nime(d) või poolt- või vastuhääle. 

4.4.3.3. Valimiskomisjon korjab kokku sedelid ning annab teada tulemuse. Kui 

sedeli täitmisel on eksitud, kuid hääletaja tahe on üheselt mõistetav, tuleb 

lugeda sedel kehtivaks. 

4.4.3.3.1. Isikuvalimiste puhul teatab valimiskomisjon iga kandidaadi saadud 

häältearvu vastavalt nende esitamise järjekorrale, rikutud sedelite arvu 

ning tagastamata sedelite arvu. 

4.4.3.3.2. Ettepaneku puhul teatab valimiskomisjon poolthääled, seejärel 

vastuhääled, rikutud sedelite hulga ning viimaseks tagastamata sedelite 

hulga. 

4.5. Lihtsaid küsimusi võib koosoleku juhataja äranägemisel panna suulisele hääletusele. 

Mitme valikuvariandi või suulise hääletuse läbi kukkumisel toimub tavahääletus. 

Isikuvalimised toimuvad alati salajase hääletusega. Salajast hääletust mõne muu 

ettepaneku hääletamiseks võib nõuda vähemalt ¼ osalevatest liikmetest k.a. volitused, 

sõltumata küsimuse liigist. 

4.6. Häälteenamuse saavutamiseks peab poolthäälte hulk olema üle poole koosolekul 

esindatud häälte summast ehk rohkem kui vastuhääli, erapooletuid, ning salajase 

hääletuse puhul rikutud ning tagastamata hääletussedeleid kokku. Kui poolthäälte hulk ei 

ületa 50% kõigist häältest, on ettepanek tagasi lükatud. 



4.7. Kvalifitseeritud häälteenamuse puhul peab poolthäälte hulk moodustama samal 

põhimõttel vähemalt ¾ või 4/5 kogu häältest, vastavalt kvalifikatsiooninõudele. 

4.8. Isikuvalimistel loetakse võitjaks enim hääli saanud kandidaat. Mitme kandidaadi puhul 

osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid vastavalt hääletustulemustele. 

4.9. Häälte võrdsel jagunemisel tehakse otsus liisuheitmise teel. 


