
 

 

 
 
 

 

 

Eesti Skaudijuhtide Kogu Rootsis, Metsakodu, 
juhatuse ettepanek  

Põhikirja ajakohastamiseks 
 

 
TAGAPÕHI  
 
Eesti Skaudijuhtide Kogu Rootsis, Metsakodu, Põhikiri on aegunud ja seda on vaja 
uuendada. Sellepärast on juhatus väljatöödanud ajakohastatud põhikirja 
ettepaneku, mis järgneb siin allpool.  
Juhatuse ettepanek Peakoosolekule 2018 on et me selle uue Põhikirja vastu 
võtame.   
Praeguse põhikirja sõnastusega on vaja et 2/3 liikmetest, s.t. preaguse seisuga 
umbes 50 liiget, on uue Põhikirja poolt. Selle pärast on tähtis, et sina osaled 
peakoosolekul – kas isiklikult kohal olles või kirjalikult hääletades uue Põhikirja 
poolt.  
 
Tähtsad muudetud ja uuendatud punktid uues Põhikirjas on  
Punkt 3  Koosseis 
Punkt 6  Kogu liikmed Kogus 
Punkt 14 Juhatus ja Peakoosolek 
Punkt 16 Peakoosolek ja muudatusi Kogus ja Põhikirjas 
Punkt 27 Kogu lõpetamine 
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EESTI SKAUDIJUHTIDE KOGU ROOTSIS 
 

PÕHIKIRI  
juhatuse ettepanek märts 2018 

 
 

EESMÄRK JA SEISUND 
 
1. Eesti Skaudijuhtide Kogu Rootsis (edaspidi lühendatult Kogu) eesmärgiks on: 

a. koondada kõiki Rootsis asuvad gaid- ja skautjuhte, ning teisi eestluse heaks 
töötavaid isikud ühiseks pereks ja tihedaks koostööks Metsakodu hüvanguks; 

b. organiseerida ja läbi viia skautlikku ja rahvuslikku tegevust Metsakodus; 
c. olla vabaõhupiirkonna Metsakodu haldaja ja hoolitseda tema arengu eest. 

 
2. Kogu juhatuse asukoht on Metsakodu, Mullsjö kommuunis, Jönköpingi läänis. Kogu on 

registreeritud ideeline organisatsioon. 
 
 
 

KOOSSEIS 
 
3. Kogu liikmeiks võivad olla kõik Rootsis asuvad eesti gaid- ja skautjuhid, üksuste 

vanemad, nooremgaiderid, nooremskautmasterid, gaiderid, skautmasterid, 
vanemgaidid, vanemskaudid ja teised eestlased, kes eestluse ja Metsakodu heaks 
töötavad ning nende abikaasad või elukaaslased olenemata rahvusest. Liikme vanuse 
alammääraks on 18 aastat. 

 
4. Liikmeid võtab vastu Kogu juhatus sellekohase esitatud sooviavalduse põhjal ja kui 

isikul on aasta liikmemaks makstud. 
 

5. Oma lahkumisest Kogust teatab liige juhatusele kirjalikult või suuliselt esimehele / 
abiesimehele. 

 
6. Kogu liige loetakse Kogust lahkunuks: 

a. kui ta oma kohustusi Kogu vastu ei täida liikmemaksu maksmisega; 
b. peakoosoleku otsusega, juhatuse ettepanekul, kui ta oma käitumisega 

kahjustab Kogu, eesti skautluse või Metsakodu või eestluse head nime. 
 
 



 

 

 
 

 

KOGU ORGANID 
 
7. Kogu organiteks on: 

 
a. liikmete peakoosolek; 
b. juhatus;  
c. revisjonikomisjon; 

 
8. Peakoosolek ning juhatuse ja revisjonikomisjoni koosolekud peavad olema eesti keeles 

ja on avalikud. Pealtkuulajad ei oma sõna- ega hääleõigust. 
 
 
A. LIIKMETE PEAKOOSOLEK  
 
9. Kogu liikmete peakoosolek on Kogu kõrgeim organ. 
 
10. Peakoosolekud on: 

 
a. korralised, mida juhatus on kohustatud kokku kutsuma üks kord aastas, 

hiljemalt 15. juuniks; 
b. erakorralised, mida juhatus kutsub kokku vajaduse järgi, samuti 

revisjonikomisjon või 1/5 liikmete kirjaliku nõudmisel. Nõudmise esitamisel 
peab juhatus peakoosoleku kokku kutsuma hiljemalt kahe kuu jooksul pärast 
nõudmise esitamist. 

 
11. Peakoosoleku aeg, koht ja päevakord koos lisadega tehakse teatavaks liikmetele isikliku 

kutsega tava-posti või e-posti kaudu ja avaldatakse ühes Rootsis ilmuvas eesti ajalehes 
vähemalt kaks nädalat enne peakoosolekut. 

 
12. Peakoosoleku avab juhatuse esimees või tema asetäitja. Peakoosolek valib endale 

koosoleku juhataja(-d) ja protokollija(-d), kes protokollile alla kirjutavad koos 
peakoosoleku poolt valitud kahe koosolekust osavõtva liikme kinnitusega. 

 
13. Peakoosoleku pädevusse kuulub eriti: 

 
a. Kogu aruannete kinnitamine ja juhatuse vastutusest vabastamine;  
b. Kogu tegevuskavade ja eelarvete kinnitamine; 
c. liikmemaksu määramine järgmiseks tegevusaastaks; 
d. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine Kogu liikmete hulgast; 
e. vajalike eritoimkondade moodustamine; 
f. Kogu põhikirja vastuvõtmine ja muutmine; 



 

 

 
 
g. Kogu liikmeskonnast väljaarvamine; 
h. Kogu likvideerimine; 
j. Kogu esindajate valimine Metsakodu Tulevikufondi juhatusse; 
k. kinnisvara ostu, müügi või tükeldamise küsimus vastavalt lepingutele Eesti 

Skautmasterite Kogu Rootsi Koondisega ja Eesti Gaiderite Kogu Rootsi 
Koondisega. 

 
14. Juhatus koostab kirjaliku päevakorra, kaasaarvatud punkt 10 b:s esitatud nõudmise(d) 

koos mõeldud otsus(t)e ettepaneku(te)ga. Teisi küsimusi, ettepanekuid, mis ei ole 
päevakorras nimetatud ei tohi peakoosolek otsustada, ainult soovitusena edasi anda 
juhatusele läbi-vaatamiseks ja järgmise peakoosolekul esitamiseks koos otsuse 
ettepanekuga. 

 
15. Peakoosolekul omavad hääleõigust ainult need, kes eelmise tegevusaasta liikmemaksu 

täies ulatuses hiljemalt eelneva aasta 31. detsembriks on maksnud. See kes ainult 
käesoleva aasta eest liikmemaksu on maksnud omab ainult sõnaõigust. 

 
16. Peakoosolek otsustab kõiki küsimusi väljaarvatud põhikirja muutmise, liikmete 

väljaarvamise ja Kogu likvideerimise lihthäälteenamusega. Häälte poolenemisel 
loetakse ettepanek tagasilükatuks. Põhikirja muutmise, liikmete väljaarvamise ja Kogu 
likvideerimise küsimuses on vaja 3/4 liikmeskonna poolt äraantud häältest. 
Hääletamine toimub lahtiselt, kui vähemalt üks liige ei nõua kinnist hääletust, kusjuures 
hääletada saab ka kirjalikult. 

 
17. Peakoosolekul on ka võimalik hääletada kirjaliku volitusega. Iga liige võib peale oma 

hääle omada ainult ühe volitatud hääle. 
 
 
B. JUHATUS 
 
18. Kogu juhatus on täidesaatvaks organiks ja esindajaks ilma erilise volituseta. 

 
19. Peakoosolekul valitakse kaheks aastaks 7-liikmeline juhatus ühes kahe asemikuga, 

kusjuures juhatuse esimees valitakse eraldi. 
 
20. Juhatus jagab ülesanded omavahel kokkuleppel. Juhatusel on õigus vajaduse korral 

oma koosseisu täiendada eriala inimestega, kes omavad koosolekul sõnaõiguse. 
 
21. Juhatuse koosolekud on otsusevõimelised kui koos on vähemalt pooled valitud 

juhatusliikmeist, nende hulgas juhatuse esimees või tema asetäitja, ning kaasaarvatud 
asemikud kui nad esindavad korralist juhatuse liiget. Häälte poolnemisel otsustab 
esimehe või tema asetäitja hääl. 
 



 

 

 
 
 
22. Juhatuse ülesandeks on: 

 
a. sidepidamine Kogu liikmetega; 
b. Metsakodu haldamine; 
c. Kogu asjaajamise juhtimine ja korraldamine; 
d. tegevuskava, aruannete ja eelarvete koostamine ning esitamine peakoosolekule 

seisukoha võtmiseks ja kinnitamiseks; 
e. Kogu ja Metsakodu esindamine; 
f. uute liikmete vastuvõtmine; 
g. peakoosoleku poolt antud ülesannete täitmine; 

 
 
C. REVISIONIKOMISJON 
 
23. Peakoosolek valib kaheks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni Kogu tegevuse 

revideerimiseks. Revisjonikomisjoni liikmeile valitakse kaks asemikku samaks ajaks. 
Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast revisjonikomisjoni esimehe. 

 
24. Revisjonikomisjon revideerib Kogu tegevust ja arvepidamist ning esitab peakoosolekule 

oma seisukoha revideerimise tulemuste ja aastaaruannete kohta. 
 
 
 
 

KOGU TULUD JA ARUANDED 
 
25. Kogu tulud laekuvad liikmemaksudest, toetustest, üritustest ja muudest allikatest. 

 
26. Kogu juhatus koostab igal aastal hiljemalt märtsikuu jooksul möödunud aasta aruanded 

ja esitab need pärast revisjonikomisjoni poolt läbivaatamist Kogu peakoosolekule 
kinnitamiseks koos uue eelarvega ja tegevuskavaga. Aruandeaasta on kalendriaasta.  

 
 
 
 

LÕPPEESKIRJAD 
 
27. Kogu lõpetamisel otsustavad Kogu varade saatuse likvideerimise peakoosolekud 

arvestades kehtivaid lepinguid. 
 
 



 

 

 
 

 
28. Kogu likvideerimine toimub kolmel (3) üksteisele järgneval korralisel peakoosolekul: 

 
- esimene peakoosolek otsustab likvideerimist 3/4 häälteenamusega 

liikmeskonna poolt ära antud häältest, kusjuures hääletada saab ka kirjalikult; 
 
- teine peakoosolek kinnitab likvideerimise, kui selle poolt on vähemalt pool 

(1/2) liikmeskonna poolt ära antud häältest, kusjuures hääletada saab ka 
kirjalikult; 

 
- kolmas peakoosolek kinnitab likvideerimisettepaneku lihthäälte enamusega ja 

valib revisjonikomisjoni, kes revideerib likvideerimise läbiviimist. 
 
 
 
Põhikiri vastuvõetud 2018-….-…. 
 
 
 


