Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu delegaatide valimisjuhend
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu 17. septembri 2012 otsus nr
I osa
Üldsätted
1. Käesolev juhend on vastu võetud erakonna põhikirja § 18 lg 14 alusel.
2. Erakonna korralise üldkogu kutsub juhatuse ettepanekul kokku erakonna volikogu. Erakonna
volikogu kutsub juhatuse ettepanekul korralise üldkogu kokku vähemalt üks kord aastas vähemalt
ühekuulise etteteatamisajaga.
3. Erakorralise üldkogu kutsub kokku erakonna volikogu vähemalt 10-päevalise etteteatamisajaga.
4. Üldkogu delegaatide esindusnormi kehtestab erakonna volikogu. Osakonna delegaatide arv
ümardatakse matemaatiliselt.
5. Erakonna volikogu otsus erakonna üldkogu kokkukutsumise kohta peab sisaldama üldkogu
toimumise aega, kohta ja päevakorda.

II osa
Üldkogust teatamine ja nimekirjade kontroll
6. Volikogu otsus erakonna üldkogu kokkukutsumise kohta tuleb saata koheselt kõigile erakonna
piirkondadele ja osakondadele.
7. Hiljemalt 7 päeva pärast erakonna volikogu otsust üldkogu kokkukutsumise kohta peab erakonna
liikmete registripidaja saatma kõigile osakondadele nende liikmete nimekirjad ja valitavate
delegaatide arvu. Osakonna juhatus peab kontrollima liikmete nimekirja õigsust ning vajadusel 7
päeva jooksul esitama registripidajale vastavad parandusettepanekud.
7.1. Kui erakonna liige soovib pärast üldkogu kokkukutsumist vahetada osakonda, tuleb saada
mõlema osakonna (nii senise kui uue) esimehelt kirjalikult taasesitatavas vormis nõusolek.
Osakonnavahetus on võimalik enne mõlema osakonna üldkoosoleku toimumist.
7.2. Pärast üldkogu kokkukutsumist erakonnaga liitunud liikmetel on õigus kandideerida ja osutuda
delegaadiks valituks kuid osakonna valitavate delegaatide arv sellest ei muutu.
7.3. Pärast üldkogu kokkukutsumist moodustatud uutel osakondadel puudub õigus valida delegaate
väljakuulutatud üldkogule.

III osa
Osakonna koosoleku ettevalmistamine
8. Osakonna koosolek tuleb üldkogu delegaatide valimiseks kokku kutsuda vähemalt 10 päeva enne
erakonna üldkogu.
9. Osakonna juhatus peab osakonna koosoleku, kus toimub erakonna üldkogu delegaatide valimine,
kokku kutsuma etteteatamisajaga vähemalt 1 nädal.
10. Osakonna juhatuse otsus osakonna koosoleku kokkukutsumise kohta peab sisaldama koosoleku
toimumise aega, kohta ja päevakorda. Päevakorra eelnõu peab sisaldama:
1) delegaatide valimise erakonna üldkogule
2) arutelu päevakorrapunktide üle, mis sisalduvad erakonna üldkogu päevakorra eelnõus.
11. Osakonna juhatuse otsus osakonna koosoleku kokkukutsumise kohta tuleb koheselt saata kõigile
osakonna liikmetele, erakonna juhatusele ja erakonna valimistoimkonnale.
IV osa
Kandidaatide ülesseadmine osakonna koosolekul
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12. Osakonna valimistoimkond, tulenevalt osakonna liikmete arvust ja erakonna üldkogu
esindusnormist peab teatama, mitu delegaati osakond valib.
13. Kandidaate saab üles seada iga koosolekul osalev osakonna liige. Kandidaadi ülesseadmiseks on
vajalik kandidaadi nõusolek.
14. Valimistoimkond koostab kandidaatide nimekirja. Nimekiri suletakse koosoleku otsusega.
Kandidaatide nimekirja näidise kinnitab erakonna valimistoimkond.
V osa
Delegaatide valimine
15. Delegaadid valitakse salajasel hääletusel. Iga liikme häälte arv on pool valitavate delegaatide
arvust, ümardamisega väiksema täisarvu poole. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.
Vajadusel korraldatakse valimiste lisavoor. Kui kõik koosolekul osalevad osakonna liikmed on nõus
avaliku delegaatide valimisega, valitakse delegaadid avalikul hääletusel ning fikseeritakse vastav
otsus delegaatide valimise protokollis. Juhul kui vähemalt üks osakonna liige on avaliku hääletuse
vastu, toimub delegaatide valimine salajasel hääletusel.

VI osa
Osakonna valimistoimkond
16. Pärast koosoleku avamist tuleb valida koosoleku juhataja(d) ja protokollija(d) ning
valimistoimkond.
17. Koosolekul toimuvatest hääletustest ja valimistest saavad osa võtta üksnes selle osakonna
liikmed.
18. Valimistoimkonna ülesanne on:
1) kontrollida, kas koosolekul osalejad on erakonna liikmed ning kuuluvad antud osakonda;
2) kõigi kandidaatide registreerimine
3) hääletussedelite ettevalmistamine
4) valimistulemuste teatavakstegemine
5) valimistulemuste esitamine koosolekule kinnitamiseks.
19. Valimistoimkond peab koostama valimiste kohta protokolli, kuhu kirjutavad alla kõik
valimistoimkonna liikmed. Valimistoimkonna protokolli tuleb märkida:
1) mis valimistega on tegemist
2) toimkonna liikmete nimed
3) väljaantud sedelite arv
4) valimiskastis olnud sedelite arv
5) kehtivate ja kehtetute sedelite arv
6) kandidaatide poolthäälte arv
7) komisjoni otsus valimistulemuste kohta.
20. Valimistoimkonna protokolli ja valimissedeli näidised kinnitab erakonna valimistoimkond.

VII osa
Valimistulemuste teatamine
21. Kohe pärast osakonna koosolekut peab osakonna juhatus saatma erakonna valimistoimkonnale
ärakirjadena:
1) osakonna koosolekul osalenute nimekirja
2) osakonna koosoleku valimistoimkonna protokolli erakonna üldkogu delegaatide valimise kohta.
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VIII osa
Asendusdelegaatide määramine
22. Iga osakond määrab 2 või enam asendusdelegaati osakonna üldkoosolekul valimata jäänud
kandidaatide hulgast vastavalt valimistulemusele. Asendusdelegaatide nimed kantakse delegaatide
valimise protokolli.
23. Asendusliikmed määrab osakonna esimehe avalduse alusel erakonna valimistoimkond.

Ivari Padar
volikogu juhataja
Sven Mikser
erakonna esimees
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