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        MUUDETUD 
Tartumaa Arendusseltsi                      
üldkoosolekul 30.01.2018 

Mittetulundusühingu Tartumaa Arendusseltsi 
juhatuse liikmete valimise ja tagasikutsumise kord 
 
1. Üldosa 
1.1 Mittetulundusühingu Tartumaa Arendusseltsi (edaspidi TAS) juhatus on alaliselt tegutsev 

juhtimisorgan. Juhatus on vastutav ühingu üldkoosoleku ees. Juhatuse liikmete arv on 
üheksa. Juhatuse  koosseisu valib üldkoosolek kuni kolmeks aastaks. 

1.2 Juhatuse koosseisus peavad olema 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) võrdse kohtade arvuga. 

1.3 Kohalike omavalitsusüksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsusüksuse osalusega 
eraõiguslike juriidiliste isikute (edaspidi avaliku sektori) esindatus otsuste vastuvõtmisel 
peab jääma alla 50%. 

1.4 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kes on ühingu liikme esindaja. 
 
2. Kandidaatide nimetamine ja kinnitamine 
2.1 TASi juhatuse liikmeks saab valida liikmete hulgast 3 ettevõtjate, 3 mittetulundusühingute ja 

3 kohalike omavalitsuste esindajat. 
2.2 Kandidaadid esitatakse üldkoosolekule vastava päevakorrapunkti juures.  
2.3 Kandidaat peab määratlema oma sektoriaalse kuuluvuse.  Kandidaat saab esindada 

kandideerimisel ainult ühte sektorit. 
2.4 Hääletamisel on igal liikmel 3 häält, mis jagunevad sektorite vahel võrdselt. Hääletamine on 

salajane.  
2.5 Võrdsete häältega kandidaadid valitakse uuesti avaliku hääletamisega, kui keegi ei nõua 

salajast hääletamist. 
2.6 Kandidaadid kinnitatakse juhatuse liikmeteks hääletustulemuste alusel. 

 
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 vastava sektori esindatest TASi liikmeskonnas, kes soovivad oma esindajat 

välja vahetada, esitades sellekohase avalduse koos põhjendustega;  
3.1.3 TASi juhatus. Kui juhatuse liige pole ilma mõjuva põhjuseta osalenud kolmel 

järjestikusel juhatuse koosolekul, võidakse juhatuse poolt esitada üldkoosolekule 
ettepanek juhatuse liikme tagasikutsumiseks. 

3.1.4 1/10 liikmetest. 
3.2 Kui juhatuse liikmel ei ole juriidilist õigust liikmeks olevat organisatsiooni esindada, siis 

kehtivad tema volitused kuni järgmise üldkoosolekuni, kus toimub uue liikme valimine.  
3.3 Tagasikutsutud või volituseta juhatuse liikme asemele valib uue liikme üldkoosolek, lähtudes 

käesolevast korrast.  
 
  


