Kinnitatud üldkoosoleku 21.09.2017 otsusega nr 6.1
Terviktekst
Mittetulundusühing Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse liikmete valimise kord
1. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing Lääne-Harju Koostöökogu (edaspidi LHKK) on avalikes huvides
tegutsev juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate vabatahtlik omaalgatuslik ühendus.
1.2 LHKK liikmel on õigus oma esindajate kaudu valida ja olla valitud LHKK juhatusse.
1.3 LHKK liikmete esindajaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu, MTÜ ja SA
juhatuse liige, vastavalt kohaliku omavalitsuse põhimäärusele määratud kohaliku omavalitsuse
üksuse esindaja ning ettevõtte, MTÜ ja SA põhikirja alusel määratud ja kirjalikult esitatud
esindaja.
1.4 LHKK liikmel on õigus esitada kandidaate LHKK juhatusse.
1.5 LHKK juhatuse kuni 18 liiget valitakse LHKK liikmete poolt ja hulgast salajase hääletuse
teel.
1.6 LHKK juhatuse kuni 18 liiget moodustatakse järgmise põhimõtte alusel: LHKK juhatuse kuni
18 liiget moodustatakse järgmise põhimõtte alusel: haldusreformi tulemusel moodustatud
Lääne-Harju vallast vähemalt üks, aga mitte rohkem kui neli iga sektori (KOV,
mittetulundussektor, ettevõtlussektor) esindajat ning Saue vallast vähemalt üks, aga mitte
rohkem kui kaks iga sektori (KOV, mittetulundussektor, ettevõtlussektor) esindajat.
2. Kandidaatide esitamine
2.1 Kandidaadi esitamine toimub kirjalikult LHKK üldise e-posti (info@vomentaga.ee)
vahendusel või suuliselt üldkoosolekul kandidaatide ülesseadmise päevakorrapunktis.
2.2 Üks inimene saab kandideerida ainult ühe kohaliku omavalitsuse ühe sektori esindajaks.
2.3 Kandidaadi esitamiseks on vajalik kandidaadi kirjalik või suuliselt üldkoosolekul antud
nõusolek.
2.4 Peale kandidaatide nimekirja kinnitamist järgneb ülesseatud kandidaatide tutvustamine
üldkoosolekule:
2.4.1 Kirjalikku tutvustust saab saata LHKK liikmetele alates 7 päeva enne
üldkoosolekut, kus toimub juhatuse valimine. Selleks saadab kandidaat kirjaliku
tutvustuse LHKK e-posti aadressile (info@vomentaga.ee), mis edastatakse ühe
tööpäeva jooksul LHKK liikmetele e-posti vahendusel.
2.4.2 Üldkoosolekul on kuni 3 minutiline suusõnaline tutvustus kohustuslik.
3. Valimiste korraldus
3.1 Juhatuse valimised viiakse läbi kolmes voorus järgmises järjestuses:
1) kohalike omavalitsuste üksuste esindajate valimine;
2) mittetulundussektori esindajate valimine;
3) ettevõtlussektori esindajate valimine.
3.2 Kõigis voorudes valitakse välja ühingu liikmeks oleva iga kohaliku omavalitsuse kohta
vähemalt üks esindaja.
3.3 Ühes voorus võib hääletamise läbi viia kõigi esitatud kandidaatide osas ühtse nimekirja
alusel.
3.4 Hääletamise läbiviimiseks valib üldkoosolek valimiskomisjoni.
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3.5. Kui ühe kohaliku omavalitsuse kohta ei esitata mõnes voorus ühtegi kandidaati kutsutakse
kuu aja jooksul kokku erakorraline üldkoosolek puuduva juhatuse liikme valimiseks arvates
kandidaadi ülesseadmise kirjaliku ettepaneku laekumisest LHKK e-posti aadressile
(info@vomentaga.ee).
3.6. Kandidaadil on õigus oma kandidatuur tagasi võtta enne hääletamise algust.
3.7 LHKK igal liikmel on juhatuse liikmete valimisel võimalik hääletada kõigi kohalike
omavalitsuste kõigi sektorite kandidaatide valimisel.
4. Valimistulemuste väljaselgitamine
4.1 Juhatuse liikmete valimisel osutuvad valituks igas voorus ühe kohaliku omavalitsuse kohta
enim LHKK liikmete hääli saanud kandidaadid, sh peab kandidaat saama üle poole
üldkoosolekul osalenud ühingu liikmete hääli. Häälte võrdsel jagunemisel viiakse vajadusel läbi
kordushääletus võrdse häälte arvuga kandidaatide vahel.
4.2 Hääletuse tulemused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis.
4.3 Juhatuse liikmete valimine kinnitatakse LHKK üldkoosoleku otsusega.
5 Protestid
5.1 Valimistega seotud protestid tuleb esitada suuliselt või kirjalikult enne valimistulemuste
kinnitamist. Hilisemaid proteste ei arvestata.
5.2 Kõik valimistega seotud korralduslikud küsimused ja protestid lahendatakse üldkoosoleku
otsusega.
6. Juhatuse liikme volituste kehtivus
6.1 Juhatuse liikme volitused hakkavad kehtima peale käesoleva korra punktis 4.3 nimetatud
valimistulemuste kinnitamist.
6.2 Juhatuse liikmed vahetuvad korraga olenemata juhatuse liikme individuaalse mandaadi
kehtivusest.
6.3 Käesoleva korra punktis 1.3 märgitud esindatava organisatsiooni poolt või üldkoosoleku
poolt tagasi kutsutud juhatuse liige ei või osaleda juhatuse töös.
6.4 Tagasi kutsutud juhatuse liikme asemele valitakse uus juhatuse liige vastavalt käesolevale
korrale.
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