EÜLi vilistlaskogu põhimäärus
I. Tegevuse alused
1. Eesti Üliõpilaskondade Liidu (edaspidi EÜL) vilistlaskogu (edaspidi vilistlaskogu) on
autonoomne institutsioon, mille tegevuse aluseks on EÜL-i põhikirja punktid 4.64 ja 4.65
ning vilistlaskogu põhimäärus.
2. Vilistlaskogu eesmärkideks on:
1) koondada EÜL-is tegutsenud isikuid ja pakkuda neile omavaheliseks suhtluseks sobiv
raamistik,
2) jälgida EÜL-i arengut, teha selles osas ettepanekuid ning anda EÜL-i juhatusele,
volikogule ja teistele struktuuriüksustele (edaspidi EÜL-i põhiüksused) nõu,
3) aidata võimalusel EÜL-i põhiüksuste tegevusele ühiskondliku toetuse leidmisel.
3. Vilistlaskogu määrab oma tegevused ise, lähtudes 2. punkti eesmärkidest, ning annab
olulistest tegevustest teada EÜL-i juhatusele. Vilistlaskogu põhilisteks töövormideks on:
1) arutelud, sealhulgas listiarutelud ja vilistlaskogu koosolekud,
2) üritused,
3) osalemine esindaja(te) kaudu EÜL-i volikogu ja EÜL-i juhatuse koosolekutel ja muudel
EÜL-i nõupidamistel, järgides EÜL-i põhidokumentides kehtestatud piiranguid,
4) 4. punktis märgitud võimalike kohustuste täitmine.
4. Vilistlaskogu võib kokkuleppel EÜL-i volikogu või juhatusega täita EÜL-is erinevaid
vahekohtuniku ja muid ülesandeid, mille ulatus määratakse vajadusel sellekohaste EÜL-i
otsuste või eeskirjadega.
5. Vilistlaskogu ei võta seisukohti EÜL-i põhiüksuste jooksva tegevuse ega jooksvalt
tegutsevate isikute osas.
6. Vilistlaskogu teostab oma õigustoiminguid liikmete kui füüsiliste isikute kaudu või EÜL-i
juhatuse nõusolekul EÜL-i või tema loodud juriidiliste isikute kaudu.
II. Liikmed
7. Vilistlaskogu liikmeteks (edaspidi liikmed) saavad soovi avaldavad EÜL-i volikogu ja/või
juhatuse liikmeks, samuti korraliseks töötajaks olnud isikud, välja arvatud erand 9. punktis.
8. Vilistlaskogu liikmeteks võivad saada soovi avaldavad üliõpilaskondades tegutsenud, ent
EÜL-i juhatusse, volikokku ja töötajaskonda mittekuulunud isikud, EÜL-i mittekorralised
töötajad ning EÜL-i eriliselt toetanud muud isikud.
9. Vilistlaskogu liikmeks võivad erandkorras saada soovi avaldavad EÜL-i juhatuse liikmed,
kellele on avaldatud umbusaldust ning EÜL-i töötajad, kes on vallandatud EÜL-ile kahju
tekitamise tõttu.
10. Liikmeks astuja või vilistlaskogust lahkuv liige esitab kirjaliku sooviavalduse
vilistlaskogu juhatusele, mis esimesel avalduse laekumise järgsel koosolekul arvab
liikmeskonda 7. punktis märgitud isikud, otsustab oma parima äranägemise järgi 8. ja 9.
punktis märgitud isikute liikmeksvõtu ning arvab välja soovi avaldanud liikmed. 8. ja 9.
punktis märgitud isikute liikmeksvõtmiseks on vaja vähemalt viie juhatuse liikme poolthäält.
11. Vilistlaskogu juhatus otsustab ja annab EÜL-i juhatusele teada koha, kuhu
liikmeksastumise avaldused esitada.

12. Liikmed osalevad vilistlaskogu töös võrdsel alusel, sh. osalus üritustel ja aruteludel, õigus
tutvuda kõigi vilistlaskogu dokumentidega ning vilistlaskogu juhatusse valimise ja
kandideerimise õigus.
13. Tähtajaks liikmemaksu mittemaksnud liikmed kaotavad liikmemaksu tasumiseni
hääleõiguse ning juhatus arvab nad jätkuva mittemaksmise korral liikmeskonnast välja aasta
möödumisel maksetähtajast.
14. Kui vilistlaskogu liige asub uuesti tegevusse EÜL-i juhatuse ja/või volikogu liikmena või
EÜL-i korralise töötajana, peatub tema seisund vilistlaskogu liikmena nimetatud tegevuse
ajaks ning taastub nimetatud tegevuse lõppemisel.
III. Töökorraldus ja juhtimine
15. Vilistlaskogu koosolek toimub vähemalt kord aastas ning selle toimumisest antakse
vähemalt kolmkümmend päeva ette teada EÜL-i ja vilistlaskogu elektronpostiloendis.
Koosoleku võib pidada ka elektrooniliselt. Koosoleku kutsub kokku ja viib läbi vilistlaskogu
juhatus.
16. Vilistlaskogu juhatus korraldab vilistlaskogu jooksvat tööd. Vilistlaskogu juhatuses on
kuus liiget, kelle volitusteaeg on kaks aastat. Igal aastal valitakse ümber pool vilistlaskogu
juhatuse liikmetest. Ümbervalimist loetakse ühtlasi uueks juhatuse koosseisuks.
17. Vilistlaskogu juhatus annab oma tegevusest teada vilistlaskogu elektronpostiloendis.
Võimaluse korral arutatakse olulised küsimused enne otsustamist vilistlaskogu
elektronpostiloendis läbi. Vilistlaskogu põhimääruse vastuvõtmise ja muutmise saab
otsustada ainult vilistlaskogu koosolek.
18. Vilistlaskogu juhatus teeb enne oma tegevusaja lõppemist vilistlaskogu koosolekule
aastaaruande, mis koosneb tegevuse aruandest ja majandusaruandest.
19. Hääletamist vajavad vilistlaskogu juhatuse või koosoleku otsused langetatakse
poolthäälteenamusega, välja arvatud põhimääruses teisiti märgitud juhtudel. Häälte võrdsel
jagunemisel vilistlaskogu koosolekul otsustavad juhatuse liikmete hääled. Juhatuse liikmete
häälte pooleksjagunemisel vilistlaskogu või juhatuse koosolekul otsustab sünnilt vanima
juhatuse liikme hääl. Sama kord kehtib ka elektrooniliste hääletuste puhul.
IV. Vara
20. Vilistlaskogu vara moodustub liikmemaksudest, EÜL-i eraldistest ja muudest
laekumistest.
21. Liikmemaksu kehtestab vilistlaskogu koosolek eesseisvaks aastaks. Vilistlaskogu juhatus
kehtestab liikmemaksu maksmise arvestusliku tähtaja.
22. Vara valdab, kasutab ja käsutab vilistlaskogu juhatus vilistlaskogu eesmärkide täitmiseks.
Juhatuse liikmete esindusõiguse ulatuse otsustab iga juhatuse koosseis tegevuse alguses.
V. Rakendus
23. Põhimääruse võtavad vastu vilistlaskogu asutamiskoosolekule kogunenud inimesed, kes
ühtlasi saavad vilistlaskogu asutajaliikmeteks. Erandina ei kohaldata asutajaliikmetele

põhimääruse liikmekssaamispiiranguid ning neil on asutamiskoosolekul hääleõigus
liikmemaksu tasumisest sõltumata.
24. Põhimääruse vastuvõtmisest ja muudatustest teavitab vilistlaskogu juhatus kolme
tööpäeva jooksul EÜL-i juhatust, edastades ka sõnastused. Vilistlaskogu juhatust volitatakse
sõlmima EÜL-i juhatusega koostöökokkulepe.
25. Esimesel aastal valitakse kuus vilistlaskogu juhatuse liiget, kes lepivad omavahel kokku
need kolm, kelle volitused kestavad ainult ühe aasta. Kokkuleppe mittesaavutamisel
heidetakse liisku.
26. Kokkuleppel EÜL-i juhatusega viiakse EÜL-i põhikirja sisse käesolevast põhimäärusest
tulenevad täpsustused ning säte, et eraldis vilistlaskogule hakkab iseseisva reana kajastuma
EÜL-i üldeelarves alates hiljemalt 2003. aastast.
Kinnitatud vilistlaskogu asutamiskoosolekul 1.07.2002

