Sotsiaaldemokraatide usuühingu Usutiib kodukord
1. Sotsiaaldemokraatide usuühing Usutiib (edaspidi Ühing) on erakonnasisene ühendus.
2. Sotsiaaldemokraatide usuühing Usutiib on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (edaspidi
Erakond) liikmete ja toetajate koostöö vorm, mille eesmärgiks on:
- pakkuda Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale selgitusi ja ekspertiisi usuliste küsimuste ja
teemade puhul
- toetada avatud religioossuse levikut ja usuteemalisi diskussioone ühiskonnas
- pakkuda avatud religioossusest lähtuvatele usklikele võimalusi enese teostamiseks ja
kaasarääkimiseks poliitikas
3. Ühingus eksisteerib liikme ja toetajaliikme staatus.
- Ühingu liikmeks saab astuda kirjaliku avalduse alusel iga Erakonna liige ja toetajaliige, kes
peab end kuuluvaks mõnda Eestis registreeritud usulisse ühendusse.
- Ühingu toetajaliikmeks saab astuda kirjaliku avalduse alusel iga isik, kes on kas Erakonna
liige või toetajaliige või peab end kuuluvaks mõnda Eestis registreeritud usulisse ühendusse ja
ei kuulu mõnda teise erakonda.
- Liikmete ja toetajaliikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub Ühingu juhatuse otsusel.
4. Ühingu liikmel on õigus:
- osaleda Ühingu korraldatud üritustel;
- saada Ühingu juhatuselt informatsiooni Ühingu otsuste ja tegevuskavade kohta;
- teha ettepanekuid Ühingu tegevuse kohta, osaleda ürituste organiseerimisel;
- valida ja olla valitud Ühingu valitavatesse organitesse;
- saada Ühingult toetust kandideerimaks Erakonna nimekirjas kohaliku omavalitsuse
volikogusse, Riigikokku, teistesse valitavatesse kogudesse ning ametikohtadele;
- teha juhatusele ettepanekuid Ühingu töösektsioonide moodustamiseks ning neisse kuuluda;
- esindada Ühingut selleks saadud volituste piires;
- astuda Ühingust välja, teatades sellest kirjalikult juhatusele.
5. Ühingu toetajaliikmel on õigus:
- osaleda Ühingu korraldatud üritustel;
- saada Ühingu juhatuselt informatsiooni Ühingu otsuste ja tegevuskavade kohta;
- teha ettepanekuid Ühingu tegevuse kohta, osaleda ürituste organiseerimisel;
- teha juhatusele ettepanekuid Ühingu töösektsioonide moodustamiseks;
- astuda Ühingust välja, teatades sellest kirjalikult juhatusele.
6. Ühingu liige ja toetajaliige kohustub osalema Ühingu töös ning hoiduma kahjustamast
Erakonna ja Ühingu mainet.
7. Ühingu tegevuse
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8. Ühingu tegevuse toimimiseks kasutatakse Erakonna poolt eraldatud vahendeid ja otsitakse
annetusi.
9. Ühingu üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt kord aastas vähemalt
kahenädalase etteteatamise ajaga, et täiendada või muuta kodukorda, läbi arutada tegevuskava
ning muud Ühingu jaoks olulised küsimused. Iga kahe aasta järel valitakse üldkogul kaheks

aastaks Ühingule uus juhatus ja revisjonikomisjon. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle
poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmeist.
10. Ühingu üldkogu saab moodustada Ühingu juurde töösektsioonid ning valib kaheks aastaks
töösektsioonide esimehed.
11. Ühingu juhatusse kuulub kolm kuni viis liiget. Juhatus võtab vastu Ühingut puudutavaid
otsuseid, mis ei kuulu otseselt üldkogu pädevusse, ja koordineerib Ühingu jooksvat tegevust.
12. Juhatus lepib kokku juhatuse siseses tööjaotuses ja valib soovi korral enda hulgast juhatuse
esimehe ja aseesimehe.
13. Revisjonikomisjon kontrollib Ühingu tegevust ja esitab sellekohase aruande Ühingu
üldkogule.
14. Sotsiaaldemokraatide usuühingu Usutiib tegevus lõpetatakse Erakonna juhatuse otsusega.
Kinnitatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse poolt 9. veebruaril 2021.aastal.

