
EUL Üldkoosolek  

04.oktoober 2020., Paides 

Presidendi ja juhatuse liikmete valimise kord. 

Üldine 

1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal üle poole liikmetest. 

2. Presidendi ja juhatuse liikmete kandidaate võib esitada kuni valimiste alguseni s.t. ka 

üldkoosoleku ajal enne valimisi, aga soovitavalt siis kokkuleppeliselt 01.10.2020. 

3. Kõik kandidaadid peavad oma kandidatuuri kinnitama kirjalikult, kas 

digiallkirjastatuna või paberkandjal. 

4. Tuleb valida häältelugemiskomisjon (nt 3 liiget). 

5. Üldkoosolek peab otsustama: 

- kui pikaks perioodiks president koos juhatusega valitakse 

- kui suur on juhatuse koosseis  - min suurus on 5 liiget (koos presidendiga). 

Presidendi valimise protseduur 

1. Kõikidele presidendikandidaatidele antakse õigus esineda oma kava tutvustusega 

 max 10 min, järgnevad küsimuste-vastuste voor. 

2. Valimised on salajased, igal liikmel 1 hääl, märgistatud valimislehele kirjutatakse üks 

nimi, kelle poolt hääletatakse. 

3. Valimislehed kogutakse valimiskasti, mille järel häältelugemiskomisjon kontrollib: 

- kas valimislehtede hulk vastab registreeritud liikmete hulgale 

- kas kõik valmislehed on kehtivad (valmislehel on märgitud ainult 1 kandidaadi nimi). 

4. Presidendi valimistel osutub valituks enim hääli saanud kandidaat eeldusel, et 

kandidaadi poolt hääletavad üle poole selle kandidaadi valimiseks õigust omavad 

üldkoosolekul osalevate Liidu liikmete esindajad. 

5.  Kui esimeses voorus ei õnnestu presidenti valida, võib protseduuri korrata uue 

vooruna, kas samade kandidaatidega või uutega. 

Juhatuse valimise protseduur 

1. Kõigile juhatuse liikme kandidaatidele antakse õigus esineda oma kava tutvustusega 

max 3 min, järgnevad küsimuste-vastuste voor. 

2. Valimised on salajased, igal liikmel 1 hääl. Valimislehele kirjutatakse nimi (nimed) 

kelle poolt hääletatakse. Nimede arv sõltub EULi üldkogu otsusest juhatuse suuruse 

kohta, miinus 1 (president).   

3. Valimislehed kogutakse valimiskasti, mille järel häältelugemiskomisjon kontrollib: 

- kas valimislehtede hulk vastab registreeritud liikmete hulgale 

- kas kõik valmislehed on kehtivad (s.t. valmislehel on märgitud mitte rohkem kui 

eelnevalt määratud arv kandidaate). 

4. Juhatuse liikmete valimistel osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid. 

SIC! Näiteks, kui juhatus valitakse 5 –liikmeline, siis valituks osutub 4 enim hääli 

saanud kandidaati sest üks koht kuulub presidendile. 

5. Kui saab rohkem kandidaate võrdseid hääli, kui on juhatuses kohti, toimub nende 

vahel kordushääletus ja valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. 

6. Kui esimeses voorus ei õnnestu kõiki juhatuse liikmeid valida, võib protseduuri 

korrata uue vooruna, kas samade kandidaatidega või uutega. 

 


