KINNITATUD
MTÜ Saare Koostöökogu
üldkoosolekul 12.05.2015
Mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu
juhatuse liikmete valimise kord
1. Üldosa
1.1 mittetulundusühingu Saarte Koostöökogu (edaspidi SKK) juhatus on alaliselt tegutsev
juhtimisorgan.
1.2 juhatuse liikmete arv ei saa olla väiksem tegevuspiirkonna liikmeks olevate kohalike
omavalitsuse üksuste arvust ning iga liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse kohta
võib juhatuses olla üks sama omavalitsusüksuse territooriumil tegutseva liikme esindaja
1.3 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).
1.4 kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate esindatus juhatuses peab olema alla 50%
2. Kandidaatide esitamine
2.1 juhatuse moodustamisel järgitakse võimalusel põhimõtet: kolmandik avaliku sektori
esindajad, kolmandik ettevõtlussektori esindajad ja kolmandik mittetulundussektori esindajad
2.2 igal SKK liikmel on õigus esitada üks kandidaat iga liikmeks oleva omavalitsuse kohta,
näidates ära, millist SKK liiget kandidaat esindab (sama kandidaat võib esindada
kandideerimisel ka mitut SKK liiget) ja üks kandidaat liikmete hulgast, kelle tegevuspiirkond
hõlmab kogu Saaremaa.
2.3 kandidaate saab SKK kontorisse või mailiaadressile info@skk.ee esitada kuni
üldkoosoleku päevale eelneva päeva kl 12.00ni.
2.4 Kandidaadil peab olema SKK liikmesorganisatsiooni esindamiseks õigus ning kandidaadi
saab üles seada vaid koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga.
3. Valimiste läbiviimine ja valimistulemuste väljaselgitamine
3.1 iga üldkoosolekul osaleva liikme esindaja saab valimissedeli. Valimissedel on antud korra
lisa.
3.2 ülesseatud kandidaatide nimekiri liikmesomavalitsuste kaupa tähestikulises järjekorras
tehakse üldkoosolekul osalevate liikmete esindajatele kohapeal kättesaadavaks.
3.3 hääletamine on salajane ning hääle saab anda ühe liikmesomavalitsuse territooriumil
tegutsevale ühele kandidaadile ning ühele kogu Saaremaad hõlmava tegevuspiirkonnaga
kandidaadile. Igast sektorist saab hääle anda maksimaalselt viiele kandidaadile.
3.4 häälte lugemiseks ja valimistulemuste kindlakstegemiseks moodustatakse üldkoosoleku
ettepanekul 3-liikmeline hindamiskomisjon.
3.5 sama omavalitsuse territooriumil tegutsevate kandidaatide ning kogu Saaremaad hõlmava
tegevuspiirkonna kandidaatide hulgast loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem
hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
3.6 kui juhatusse valituks on osutunud rohkem kui kolmandik eelmise juhatuse liikmetest, siis
kõige vähem hääli saanud eelmise juhatuse koosseisus olnud kandidaat asendatakse sama
liikmesomavalitsuse järgmise enim hääli saanud kandidaadiga.
3.7 valimistulemuste põhjal määrab üldkoosolek järgmiseks perioodiks MTÜ Saarte
Koostöökogu juhatuse liikmed.
3.8 juhatus valib oma esimesel istungil juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe.
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Valides kandidaate, ära unusta, et igast omavalitsuse tegevuspiirkonnast saad
valida vaid ühe kandidaadi ning ühe maakonnaülese tegevusega
organisatsiooni kandidaadi!
Märgi alltoodud tabelis ära tegevuspiirkond, mille esindaja valisid, et tagada
see, et valisid igast omavalitsusest vaid 1 kandidaadi!
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