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Eesti Bokseriühingu juhatuse kodukord

1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, aga mitte harvem kui kord kolme kuu
jooksul. Juhatuse kokkukutsumisest peab juhatuse esimees juhatuse liikmetele teada andma
kirjalikult kas posti teel või elektroonilisi kanaleid kaudu vähemalt 14 päeva enne koosolekut.

2. Juhatuse koosolekuid juhatab juhatuse esimees või tema äraolekul juhatuse aseesimees.

3. Koosoleku päevakord ja arutamisele tulevate küsimustega seotud materjalid peavad olema
juhatuse liikmetele kättesaadavad vähemalt 14 päeva enne koosoleku algust. Need edastatakse
juhatuse liikmetele koos koosoleku toimumise teatega.

4. Päevakorra koostamisel võetakse arvesse ühingu liikmetelt laekunud avaldusi ja ettepanekuid.
Päevakorda võib täiendada kuni koosoleku alguseni vastavalt juhatuse liikmete ettepanekutele.

5. Juhatuse esimees või aseesimees võivad pakilise vajaduse korral iseseisvalt kutsuda kokku
erakorralisi koosolekuid. Juhatuse esimehel või aseesimehel on kohustus kutsuda kokku
erakorraline koosolek, kui seda nõuab 1/3 juhatuse liikmetest.

6. Juhatuse koosolekud on liikmetele avatud, kuid juhatusel on õigus kuulutada koosolek kas täies
ulatuses või mõne päevakorrapunkti osas kinniseks. Juhatus võib vajaduse korral kutsuda
koosolekule osalema töörühmade ja komisjonide liikmeid, samuti ühingu liikmeid, kelle avalduse
alusel mõnd päevakorrapunkti arutatakse või keda mõni päevakorrapunkt otseselt ja isiklikult
puudutub.

7. Juhatuse koosolekud protokollitakse. Juhatuse koosolekute protokoll allkirjastatakse koosoleku
juhataja ja protokollija poolt ning tehakse kättesaadavaks kõigile ühingu liikmetele.

8. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poolte juhatuse liikmetest, st.
vähemalt 3 liiget.

9. Juhatuse koosolekul võetakse otsused vastu avalikul hääletusel ja lihthääleenamusega, kui teisiti
ei määra põhikiri või juhatuse vastavasisuline otsus. Häälte võrdsel jagunemisel avalikul hääletusel
kaldub otsus vastavalt koosoleku juhataja antud häälele. Eriarvamusel oleva juhatuse liikme nõudel
tuleb eriarvamus lisada protokollile.

10. Juhatus võib vastu võtta otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata. Otsus on vastu võetud, kui
selle poolt hääletavad kõik juhatuse liikmed.

11. Juhatus võib moodustada töörühmi ja komisjone, määrata juhatuse koosoleku otsusega kindlaks
nende õigused, kohustused, volituste ulatuse ja kestuse.

12. Töörühmadesse ja komisjonidesse võivad kuuluda ühingu liikmed. Vajadusel võivad
töörühmade töös osaleda ka mitteliikmed.

13. Iga ühingu liige võib osaleda samaaegselt mitme töörühma töös.



14. Töörühma tööd juhib töörühma juht, kes korraldab selle igapäevast tööd. Töörühma juhi valib
ühingu liikmete seast juhatus.

15. Töörühma juht informeerib regulaarselt juhatust töörühma tegevuse käigust ja tulemustest.

16. Käesoleva kodukorraga või mõne muu aktiga reguleerimata juhatuse protseduur-küsimused
otsustab juhatuse esimees.


