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MTÜ Mulgimaa Arenduskoda juhatuse liikmete
valimise ja tagasikutsumise kord

1. Üldosa
1.1 Mittetulundusühingu Mulgimaa Arenduskoda (edaspidi Arenduskoda) juhatus on alaliselt
tegutsev juhtimisorgan. Juhatus on vastutav ühingu üldkoosoleku ees. Juhatuse
minimaalne liikmete arv on kolm ja maksimaalne üheksa. Juhatuse koosseisu valib
üldkoosolek kuni neljaks aastaks.
1.2 Juhatuse koosseisus peavad olema esindatud avalik (tegevuspiirkonnas asuva kohaliku
omavalituse esindaja), ettevõtlus- (tegevuspiirkonnas tegutseva osaühingu, aktsiaseltsi
esindaja või füüsilisest isikust ettevõtja) ja mittetulundussektor (tegevuspiirkonnas
tegutseva mittetulundusühingu või sihtasutuse esindaja).
1.3 Kohalike omavalitsusüksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsusüksuse
osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute (edaspidi avaliku sektori) esindatus peab
jääma alla poole juhatuse liikmetest.
1.4 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kes on ühingu liikme esindaja.
2. Kandidaatide nimetamine
2.1 Arenduskoja juhatuse liikmeks saab valida iga omavalitsuse territooriumilt kolm
esindajat, nii et Juhatuse koosseisus on esindatud avalik (tegevuspiirkonnas tegutseva
kohaliku omavalituse esindaja), ettevõtlus- (tegevuspiirkonnas tegutseva osaühingu,
aktsiaseltsi esindaja või füüsilisest isikust ettevõtja) ja mittetulundussektor
(tegevuspiirkonnas tegutseva mittetulundusühingu või sihtasutuse esindaja).
2.2 Igas omavalitsuspiirkonnas kutsutakse antud piirkonna juhatuse liikmete poolt kokku
antud omavalitsuse Arenduskoja liikmete koosolek, millest teatatakse ette vähemalt 10
päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku poolt esitatakse üldkoosolekule kandidaadid,
kelle poolt hääletas üle poole kohal viibinud liikmetest. Koosoleku võib viia läbi ka
elektroonselt, kui sellel osalevad kõik piirkonna liikmed.
2.2.1 Kui ükski kandidaat ei saa üle poole koosolekul osalenud liikmete poolthääli, viiakse
läbi kordushääletus kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel.
2.2.2 Kui hääletuse tulemusena ei saa kumbki kandidaat üle poole häältest, esitatakse
mõlemad kandidaadid üldkoosolekule.
2.3 Tegevusgrupi üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või tegevjuht. Nõuded
koosolekule ning kandidaatide esitamisele kehtivad sarnaselt piirkondlikele
koosolekutele vastavalt käesoleva korra punktile 2.2.
2.4 Juhul, kui igast omavalitsuspiirkonnast esitatakse kolm kandidaati (iga sektori
esindaja) ja üldkoosolek on selles osas üksmeelel ning kujunenud nimekiri vastab
punktis 1.3 toodud nõuetele, toimub kogu nimekirja avalik hääletamine.
2.4.1 Kui omavalitsuspiirkonnast on üldkoosolekule esitatud rohkem kui üks kandidaat
ühe sektori kohta, toimub esmalt salajane hääletus esitatud kandidaatide osas.
Salajase hääletamise korral on kandidaatidel õigus enne hääletuse algust kuni 2minutisele sõnavõtule.
2.4.2 Salajase hääletamise korral märgib üldkoosolekul hääleõiguslik osaleja hääletussedelile
omavalitsuse nime ja selle piirkonna kandidaatide seast oma eelistuse vastava sektori
kandidaadi osas.
2.4.3 Enim hääli saanud kandidaadid kantakse omavalitsuste kaupa juhatuse
kandidaatide nimekirja.
2.4.4 Seejärel pannakse nimekiri, milles on salajase hääletamise tulemuste põhjal
igast omavalitsuspiirkonnast üks kandidaat sektori kohta, avalikule
hääletusele.

2.5 Juhul, kui juhatuse liikme kandidaatide nimekiri ei vasta punktis 1.3 toodud nõuetele,
toimub esmalt salajane hääletus avaliku sektori esindajate vahel. Kandidaatidel on õigus
enne hääletuse algust kuni 2-minutisele sõnavõtule.
2.5.1 Need omavalitsuspiirkonnad, kelle avaliku sektori esindaja ei osutunud
valituks, esitavad uue(d) kandidaadi(d).
2.6 Kui kandidaatide nimekiri ei vasta kõigi sektorite esindatuse printsiibile, siis
leitakse üldkoosoleku poolt parim võimalik lahendus.
2.7 Nimekirjas olnud kandidaadid osutuvad valituks juhatuse liikmeteks, kui selle poolt on üle
poole üldkoosolekul osalenutest.
3. Juhatuse liikme tagasikutsumine ja volituste lõppemine.
3.1 Juhatuse liikme tagasikutsumise võivad algatada ja teha sellekohase
ettepaneku üldkoosolekule:
3.1.1 enda tagasikutsumist taotlev juhatuse liige, esitades sellekohase avalduse;
3.1.2 üle poole omavalitsuse haldusterritooriumi liikmetest, kes soovivad oma esindajat välja
vahetada, esitades sellekohase avalduse koos põhjendustega.
3.1.3 Arenduskoda juhatus.
3.2 Juhatuse liikme volitused lõpevad juhul kui tal ei ole juriidilist õigust liikmeks
olevat ühingut esindada.
3.3 Tagasikutsutud või volituseta juhatuse liikme asemele valib uue liikme
üldkoosolek, lähtudes käesolevast korrast.

