Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkonna
Kodukord

1. Klubi asutamine
1.1 Lions klubi asutatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ning Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni
(edaspidi Organisatsioon) reeglite ja eeskirjadega (edaspidi Reeglid).
1.2 Moodustatav klubi esitab Piirkonna juhatusele asutamislepingu ja sellega kinnitatud klubi põhikirja
(mittetulundusühinguna asutamisel) või seltsingulepingu ning liikmete (vähemalt 20) nimekirja.
1.3 Lions klubi nimetatakse linna, valla või selle haldusüksuse nime järgi, kus klubi paikneb. Kui nimetatud territooriumil
on juba Lions klubi (edaspidi klubi), siis lisatakse uue klubi asukoha nimele eristav nimi.
1.4 Piirkonna juhatus esitab vormikohase taotluse (Application for Lions Club Charter) klubi asutamiseks Reeglite alusel
Organisatsiooni juhatusele (The International Board of
Directors, New Clubs and Marketing
Department). Taotluses on andmed klubi ametimeeste, juhendajate (guiding lions), sponsor-klubi ja klubi asutamise
piduliku tseremoonia läbiviimise kuupäeva (Charter Night) määramise kohta; Organisatsiooni juhatusele esitatakse
ka kõigi klubi asutajaliikmete nimed ning kantakse üle klubi asutamistasu.
1.5 Mittetulundusühinguna asutatud klubi juhatus korraldab klubi kandmise Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrisse.
1.6 Klubi peab kord kuus koosoleku kohas ja ajal, mis on fikseeritud Organisatsioonile saadetud aruandes ning Piirkonna
kodulehel ja Piirkonna teatmikus. Aja ja/või koha muutmisest teavitab klubi sekretär e-posti teel Piirkonna sekretäri.

2. Piirkonna juhtimine
2.1 Piirkonnal on majandusaastal vähemalt kaks üldkoosolekut (edaspidi koosolek), üks aprillis, teine oktoobris.
2.1.1 Aprillikuu koosolekul annab ametisolev Piirkonna kuberner ülevaate tegevuskava senisest täitmisest; tehakse lisaks
põhikirjas sätestatule vajadusel muudatusi Piirkonna struktuuris ning toimkondade arvus ja nimetustes; kinnitatakse
1. juulil ametisse astuva kuberneri ettepanekul uueks majandusaastaks Piirkonna sekretär ja Piirkonna laekur (või
Piirkonna sekretär-laekur), tsoonide ja regioonide ning toimkondade esimehed ning Piirkonna järgmiseaasta
tegevuskava. Juhatus tutvustab uue majandusaasta eelarve projekti.
2.1.2 Oktoobrikuu koosolekul kinnitatakse eelmise majandusaasta aruanne ja revidendi aruanne ning uue majandusaasta
eelarve.
Piirkonna juhatus võib kuni eelarve kinnitamiseni kasutada rahalisi vahendeid ulatuses, mis vastavad analoogsete
kuluartiklite suurusele eelmisel majandusaastal.
2.2 Küsimused, mida klubid soovivad arutada lisaks koosoleku päevakorda kavandatuile, tuleb saata Piirkonna
juhatusele e-posti teel hiljemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Nende küsimuste võtmise koosoleku
päevakorda otsustab koosolek päevakorra kinnitamisel.
2.3 Piirkonna koosolekut juhatab Piirkonna kuberner või juhatuse liige ja protokollib Piirkonna sekretär.
2.3.1 Igal klubil on koosolekul üks hääl.
2.3.2 Koosoleku protokoll saadetakse kõikidele klubidele e-posti teel 10 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist.
2.3.3 Kuberneri kandidaadina registreeritakse klubi liige, kes on olnud ametis esimese asekubernerina ja kes on esitatud
Piirkonna juhatusele oma klubi poolt 31. jaanuariks.
2.3.4 Esimese asekuberneri kandidaadina registreeritakse vajalikud nõuded täitnud klubi liige, kes on esitatud oma klubi
poolt Piirkonna juhatusele 31. jaanuariks.
2.3.5 Teise asekuberneri kandidaadina registreeritakse vajalikud nõuded täitnud klubi liige, kes on esitatud oma klubi
poolt Piirkonna juhatusele 31. jaanuariks.
2.3.6 Kui 31. jaanuariks üles seatud ükski kandidaat ei kandideeri koosolekul esimese asekuberneri ametikohale või kui
kandidaati(e) ei ole 31. jaanuariks üles seatud, valitakse esimeseks asekuberneriks koosolekul sellele ametikohale
esitatud ja teisele asekubernerile esitatavad nõuded täitnud klubi liige.
2.3.7 Kui 31. jaanuariks üles seatud ükski kandidaat ei kandideeri koosolekul teise asekuberneri ametikohale või kui
kandidaati(e) ei ole 31. jaanuariks üles seatud, valitakse teiseks asekuberneriks koosolekul esitatud ja teisele
asekubernerile esitatavad nõuded täitnud klubi liige.
2.3.8 Kuberneri, esimese ja teise asekuberneri kandidaat ei tohi olla olnud varem nimetatud ametis, välja arvatud juhtumil,
kui kuberneri, esimese või teise asekuberneri ametikoht jääb vakantseks majandusaasta kestel. Nimetatud juhtumil
esitab PDG toimkond (kuberneride nõukoda) kandidaadi juhatusele. Juhatus kutsub kokku koosoleku juhatuse
liikme (kuberneri, esimese või teise asekuberneri) kinnitamiseks.
2.3.9 Isikuvalimised on salajased. Klubi saab isikuvalimistel esitada igale ametikohale ühe kandidaadi.

2.3.10 Valimisel osutub valituks kandidaat, kelle poolt on antud üle 1/2 koosolekul osalevate või esindatud liikmete häältest.
Kui esimeses hääletusvoorus ei antud ühegi kandidaadi poolt nõutavat arvu hääli, siis toimub teine hääletusvoor,
mille osalevad kaks enam hääli saanud kandidaati. (muudetud 16.04.2011)
2.4 Piirkonna juhatus kutsub juhatuse augusti- ja veebruarikuu koosolekutel osalema klubide presidente või klubide
esindajaid, tsoonide, regioonide ja toimkondade esimehi, Piirkonna sekretäri ja laekuri (või Piirkonna sekretärlaekuri)
ja
endisi
kubernere.
Juhatuse otsuste vastuvõtmisel osalevad vaid juhatuse liikmed.
2.5 Juhatuse augustikuu koosolekul kinnitatakse muuhulgas toimkondade koosseisud ja toimkondade tegevuskavad,
samuti
tutvustab
juhatus
täpsustatud
eelarve
projekti.
Eelmine kuberner annab ülevaate aasta tegevuskava täitmisest.
2.6 Klubid jagunevad tsoonidesse ja regioonidesse, Piirkonna struktuuri kinnitab Piirkonna koosolek. Tsooni (regiooni)
esimees peab olema olnud klubi president ühe tegevusaasta ja kuuluma samas tsoonis (regioonis) tegutsevasse
klubisse.
2.7 Klubid esitavad aruanded Organisatsioonile kooskõlas Reeglite ja Piirkonna koosolekute otsustega. Nende
toimingute tähtaegsust ja korrektsust kontrollib Piirkonna sekretär.
2.8 Klubi tasub Piirkonnale ja Organisatsioonile poolaasta maksud Piirkonna arvelduskontole 1. detsembriks ja 1. maiks
(aluseks Organisatsioonis arvel olev klubi liikmete arv vastavalt 1. novembril ja 1. aprillil). Piirkonna tulude ja kulude
kohta peab arvestust Piirkonna laekur.
2.9 Ettepaneku tegemisel Piirkonna esindajate määramiseks teistesse organisatsioonidesse, ühingutesse ja liitudesse
lähtub Piirkonna juhatus nende organisatsioonide, ühingute ja liitude põhikirjadest ning Piirkonna eelarvest.
2.10 Piirkonna juhatus tunnustab Piirkonna liikmeid ja klubide liikmeid kooskõlas Lions- liikumise põhimõtete ja tavadega.
Piirkonna autasu – Rukkilille medalit – antakse välja vastavalt medali statuudile; Piirkonna juubeliaastatel
(täiskümnendid) võidakse välja anda II järku - kuni 10 medalit ja I järku – kuni 3 medalit.

3. Klubi tegevuse lõpetamine
3.1 Klubi tegevus Organisatsioonis loetakse lõpetatuks Organisatsiooni juhatuse (The International Board of Directors)
otsusega järgmistel põhjustel:
3.1.1 Klubi liikmed hääletavad tegevuse lõpetamise poolt. Klubi väljaastumiseks Piirkonnast informeerib klubi sellest
eelnevalt Piirkonna kuberneri ja esitab hiljem klubi üldkoosoleku vastavasisulise otsuse kubernerile. Kuberner peab
sellest otsusest informeerima Organisatsiooni vastavat osakonda (English Language Department), lisades
tõendusmaterjali selle kohta, et klubi on tasunud kõik võlad Organisatsioonile ja Piirkonnale ning loobunud õigustest
kasutada Organisatsiooni embleemi.
3.1.2 Klubi ei ole alustanud tööd 90 päeva jooksul pärast klubi Status Quo-sse panemist. Status Quo (edaspidi SQ) on
ajutine klubi tegevuse peatamine, siia kuuluvad kõik klubi kohustused ja privileegid. Põhjused klubi SQ-sse
panemiseks:
Regulaarne SQ:
1)Lions-liikumise põhimõtete vastu eksimine.
2) Klubi ei suuda hoida minimaalset liikmeskonda või pole Organisatsioonile esitanud igakuist liikmeskonna
raportit (Monthly Membership Report) kuue üksteisele järgneva kuu jooksul või pole võimeline läbi viima
regulaarseid klubi koosolekuid.
3) Klubi ei ole võimeline maksma üle 1000 USA dollari suurusi võlgu 90 päeva jooksul, aga ka võlgu Piirkonnale.
4) Klubide liitumine.
5) Mitte-eksisteeriva klubi ilmsikstulek.
Kaitsev SQ:
Sõda, loodusõnnetused jmt, mis segavad klubil normaalselt toimida.
SQ-sse pannakse klubi Piirkonna kuberneri ettepanekul vastava vormi (DA-971) esitamisel, mis peab jõudma
Organisatsiooni juhatusele enne 31. detsembrit ning olema kaasallkirjastatud asekuberneri ja tsooni esimehe
poolt.
Kodukorra redaktsioon on kinnitatud Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkonna üldkoosoleku
poolt 21. novembril 2009. a. Tallinnas.
Muudetud Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkonna üldkoosolekul 16. aprillil 2011 Tallinnas.

