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(~kilstuna lcsli Seltsi 

PÜHIKIRI 

I C~!!!,I;:9id, $truktulJr_Jcs a~koh~ 
§1. Eskllstur•a. Eesti Selts (luhendalult EES, allpool nJmetatud Selts) 

rootsikeelse ni111etusegil r-stnisl<a rõrcningcn i Eskilstuna - on ideeli

ne organisatsioon, mille eesmärkideks on 

a) koondada enda ümber esmajärjekorras E-skilsluna komiD\.1\Jilj s, kuid 

ka mujal Rootsis 7 cluncvaid eestlasi jil ncndcg~ sugulu5~idemeis ole

vaid rootsl ja teislc rahvaste liikmeid ühiseks sÕbralikuks pereks; 

I"". b) luua ue~tde vahel sol iddarsuse ja vastastikuse usalduse alusel p3h .. 

jenevdld sideme)d; 

e} säilitada eestj rahvuslikku iceoloogiat, eesli keelt ja kultuuripä

randit oma liikmete keskel; 

d) kaitsta oaa liikmeskonna kulluurilisl Ja sotsiaalseid huve ning kaa-

sa aidata liikmete omaalgatuse tegelikuks rakendamiseksi 

e) edendada eesti, rootsi ja telste rahvuste vastastikust Uksteisest 

arusailrDist Ja .Jä'hene•tst nj-n~ ~ultuur.lvaftcndus.tlkku tegevust. 

§2. Oma eesmärkide saavuta~iseks vÕl.b Selts a) korraldada nt1 oma liik

mete vahelisi kui ka ~valikkc koosolckuidt kÕoeÕhtuid, loenguid, 

peofihtuid, loterlisi~, ~äljasSite, ekskursioone ja ~uld üritusi; 

b) kut~uda ellu laulu-, muusika-, $pordi-~ fläitc-t 6ppe-, ja •uid 

:r.inge; 

e) soetada Seltsi nlael tegevuseks vajalikke lokaale ja abinausid; 

d) püHd.a toetada ahi\lajavaid liikmeid nii nõuga kui ka majanduslikult. 

§3. Seltsi! on iseseisva juriidilise isiku Õigused ja tal on oma pit

sat. Seltsi! v8ib olla oma lipp ja ta v6ih oma liikmetele luua rin

namärgi, mille statuut klnnitataksc peakoosoleku poolt. 

Seltsi j,uhatuse asukoht on l:.skilstunas. 

II liikmed 

§4. Sc~ l::i-;;lkmeskond koo~ucb 
a) tegcvlilkaeist, kelledeks vÕlvad olla kÕik Eestist pärinev~d ja 

eesti alyup~rdga isikud ning nendega sugulusside•eis oleYad rootsi 

ja teiste rahvuste liikmed; 

b) toetajaist llikrueist, kelledeks vÕivad olla kÕlk isikud rahvusele ja 

päritolule va~tamat~; 

e) auliikmeistt kelledeks Seltsi peakoosolek vaib valida isikuid, kes 

on osutanud Seltsile v3i üldse aestlusele tähelepanuväärscid tccncid. 



§5. Seltsi tegev- ja toctajaid lllkrncid vBtab vastu Seltsi Juhatus. 

Aulifkmeid \Jalib pea.k:oosolek. Te~1evlii kmed j_a tuetaj_ad liikmed 

~aksdvad Seltsile liikmeksastumise ja iga-aastast li!kmee~ksv pea

koosoleku poolt määratud suuruses ja korras. 

§6. Seltsi liikmed kustutatakse nimekl~jast 

a) lii km<& so-ovi 1 ~õ.S.td<va av,a.ld.,use- pi.hj~l t 

b) surma v8i elukoha muutmisel Rootsist lahkumise puhul; 

e) peakoosoleku ot~usel, kui lilkme tegevus on osutunud vastukäivoks 

vÕi kahjulikuks Seltsi sihtidcle \Pöf. tiivab Seltsi vöi rahvusgrupi 
a,u ... 

Liikmed, ke~ kahe tegevusaasta jooksul pär~st kahekordset acclc

tuletust ei ol~ oma liikmem3ksu tasunud, loetakse passiivseteks 

liikuclcks. 

III Seltsi organid 

§7. Seltsi organlteks on 
a) peakoosolek. 

b) juhatus. 
e) revisjonikomisjon 

d) valimistoimkond 

e) muud komisjonid vÕi toimkonnad vajaduse järgi •. 

Kõikide Seltsl organite koosolekud kuuluvad protokollimisclc. 

§B. Seltsi kÕrgeimaks organiks o~ peakoosolek. mille moodustavad 

Seltsi liikmed~ kusjuures sao~- j~ hääle&igus on neil tegevliit• 
meil, kes on 16 (1. vanad ja on tasunud llikmcmuksu möödunud tcge

'lus.a.as.L.a c.c.sJ.,_". ning au1.iiJ~_IIlttiJ._ ... 

Toetajail liikacll on Seltsi pc~koosolekul ainult sAnaaigus. 

§9. Peakoosolek kutsutakse kokku 

a) korralise peakoosolckuna (aastapeakoosolekuna) Juhatuse poolt 

tH~s k-ord aastas lqa ka..tendr.taasta estaese kolae kuu j'ooltsul; 

b) erakorra1ise peakoosolekuna juhatuse poolt tarvidusc järgi, v5i 

revl'sjoolkomisjonl vÕI lihe nelJandiku h.äälcÕigu.slikc liikmcto kir

jaliku! .n8udcl~ 

Kui jtth4ltus r-evisjo-nikomi$joni v&i &he rteljattd'iku litk~ete 

uõudel erakorralist koosolekut uhe kuu Jooksul kokku ei kutsu on 
nõudja.!l ~igus :~-elli.st koosol-ekut kokkq kut.sudp. iseseisvalt.. 

'~~ ~-l~-hJ~ ,1_,_~ k~ .. Cf...~ .. "'.L 
§10 · Peakoosolek on ot5usvÕillel1~ kul vähemalt seitse päeva enne koos-

oleku päeva on Scllsl lllkmeile teatavaks tehtud koosoleku koht ja 

päev koos d!Quse kelladjaga ning koosJJeku päev.akorr.a ettepanekuga~ 
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!tl. Peakoosoleku tomr)etentsf kuulub 

a) peakoosoleku rakendaaine ning selle p3hik1rj~kohase kokkukutsu

mise , . .fE.voormri-, ..o-t-sus...-61-m-o- ja päevakol"ra kindlaks •ääraminc;: 

b) aastaaruannete aru.-t.am.in.e j.~ -- p.ä.ra-st :r:e:vi.-sjonikomi sjon.i seisu

ko-htade .äraltuulaa-ist - kin-nitamine ning juhatu-se va-sttrttt5f:.5t- vab-as-

tamine; 

e) sisseastumis- ja aastaliikmemaksu suuruse ja tasumiskorra kindlaks 

määramine; 

d)' uue tegevu-saa-st-a t-eg-e\rttsk:av.a ,ta eelar-ve arttldmltle n-i rt-~ v·a-s tuvÕ-tRtiRe-; 

e) Seltsi esimehe ning juh~tusc, revisjonikomisjoni ja vali•istola-

ko ru•<t 11 ikmete ni ng n e n dc a scmikc "aliml ue; 

f) erikomisJonide vaLiminc;. 

g} etrude ets-us le teqem.i rre päevakorr-a ko~as-~11; ; 

h) kodukordade Ja statuutidc kinnltdmlne; 

i) Seltsi pÕhlklrja muutmine ja täiendamine; 

j} Seltsi likvideerimine. 

§Il- H11 korralise kui ka erdkorrGlise peakoosoleku juhatus ning proto

kolli kinnitajad valitakse peakoosoleku poolt. 

Peakoosoleku otsused tehakse liht-häälteenamusega. s.o. ettepanek 

loetakse vastuvoetuks, kui· .s·cllc poolt on hä-äletanud haalet-amisest 

osavo~nute enamusw 

Kinnisvarade ostu ja muugi ning pohlkirja §§ 2Z ja ?} ettenähtud 

k0s1muste otsustamiseks on nGutdv Z/J hi~lteenamus. 

Koik otsuste ·tegemised ja valimisc-d ··t·cost.uta-~daht-!s,el häälcta-
::.t 

miscl; k~nnirte hääletaaine toimub elga juhul kui jik's· peaJ!:oosolckust . 
~·c. ... 1' . , ..... " 

osav&t~~~ J&~äleöiguslik~liigc~scda nauab enne hA~letamisclc asumist. 

Uäälte poolneaisel otsustab lahtisel häälelamisel koosoleku juha

taja tlääl, kinnisel hääletam-isel liisk. 

Sen.i se juhalusc llikmed. kes peakoosolekul on vastut.avatt arutusel 

olevate arua~nete eest, ei oma oiqust hääletada nende kinnitamiseks 

ja j~hatuse vastutusest vubastamlseks. 

§13. Seltsi tälde5aatvaks organiks on juhatus. Selle ölesannetcks on 

a) Seltsi tegevuse korraldamine ja juhti•inc paltlkirjas antud ees•är

kldel; 
~ Seltsi esindamine organisatsioonlde-vahelis~cs ü~endustes ja amet

asutuste juures; 

e) peakoosolekute otsuste täidevllmJne; 

d) uute liikmete vastuvBtmine; I • 
. iJ I .. · .. 
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e) scktsioo11ide ja ringide ellukut.sumirte ning neile üldiste juhiste 

t1ndr.tinc; 

f ) Se! t-sl v,ar.ö:ttdtt~s te- ~dl i t:se-mi rt e ja k-o-r-ras-h-o-id • 

g) aastaaruannete (tegevus- Ja •ajandusaruannetc) koosta•inc ning 

nende esitami~e revisjooik~aisjonlle ja peakoosolekule; 

teqevuskavade ja eelarvete väljatöötamine ja nende esitamine pea-

koo-s~1ekule;--

i) cri-infurmalsiooni ja ettepanekute kooslaminc ja esitamine pea

koosolekule; 

j) pcükoosulckutc kokkuk~tsuainc. 

§14. Scllsi juhatus koosneb esimehest ja v~heraalt neljdSt juhatuse liik-

r-.. mcsl, kes valilakse peakoosoleku poolt ühek:; te~evu.sa.astaks. Secjuu

re5 valitakse Selts! esimees eraldi ning muud juhatuse liikmed sama

aegscl-hääletamisel. 

Juhatuse liikmed jaqavad ametid omavahel. 3uhatuses peavad olema, 

peale esi.mehe, vähemalt abicsimchc, lackuri ja sekretäri a111etkot\ad ~ 

Julta.tuse 11ikmeile valitakse v~ihemalt kaks ascmlkku, kes juhatuse 

liikmete lahku~15el kutsutakse juhatusse valimislei saadud h~~lte 

arvu jarjeko~ras. 

§~~- Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees v8i tema Ulcsannetes abi~ 

esimees jd need on otsusevaimelised kui ncisL v&tab osa vahemalt 

pool juhatuse liikacist, nende hulgas esimees vöi abiesimees. 

Otsused tehakse llht-hädltecnamusega kusjuures häälte poolneiDisel 

on määrav esimehe vöi tend ülesannetes abiesimehe hääl. 

§16. Peakoosolek valib üheks aüstnks kolmest liikmest koosneva rcvis

jon.iko.ais.jOJl.i ja k.~.k.s, re~is.j,o.nJic.OJJii sj ott i liikrae as..eiD.ikku.,_ kes. ko.mi.s.

jonil1ikmcte lahkumis~l valimistel saadud hä~lte ~rvu järjekorras 
nende a$cmclc kutsutdkse. 

Revisjonikomisjo,Ll liikmed valiv~d endi keskelt esimehe ja sekre

täri. 

Revisjonikomisjon rcvideerib Seltsi mdjdnduslikku tegevust, s.o. 

joo~f.-sv.at asjaajamlst. drvcpidamist ja vrirr.tde v.a.litsetnlst, nlng pea

koosoleku otsuste t~ltmist revisjonikomisjoni poolt leitud vajaduste 

piirides j~ korras. 

Revisjonikomisjon vaatab läbi juhatuse poolt koostatud aruanded. 

te(jevuskavad ja eelarved enne nende csitc1mist peakoosoleku_le ja aval

dab ue•1de k.uhta oma seisukohad. 

Revisjon1koaisjonil on tarbe korral 31gus juurde kutsuda asj~tund

jaid. 

Omd tegevusest an~ab revisjonlkomlsjon aru peakoosolckule. 



§17. Peakoosolek valib Uheks etastaks kolmest liikmest koosneva vali

misto1mkonna ja vähemalt ühe toimkonna l1ikme aseaiku. Vali~is
toimkonna liikmed valivad endi keskelt esimehe ja sekretäri. 

s(b) 

Valimistoimkonna ülesandeks on valmistada ette Seltsi organite 

(esi~ehe ja juhatuse, revisjonikomisjoni~ valimistoimkonna ning 

vajaduse korral, telste komlsjonldc) lslkullst koaplek~eerlmlst 

cciseisvaks tegevusper1oodlk5 ja selleks e~itada va5tavad tööiiles

annctcks sobivdd ja Omd nÕu50leku annud kdndida~did peakoosolekule 

valimisle teostdmiseks. 

Oma tegevu5est a~nab v~limlstoimkond aru peakoosolekulc. 

§1&. Peakoosoleku pooll valitud uue juhatuse, revisjonikomisjonit vali

mistoimkonna j~ v6lmdllke erlUlesar\neteks vali~ud komisjonide rdken
duskoosolckud kut5uh kokku endise juhatuse P.siaccs kahe nädala jook

sul arvates peakoosoleku päevast. 

Sama aja vältel annab endine juhatus Seltsi e1sjaajamlse üle uuele 

juhatusele. 

IV Hajandus 1 arvcpiddlline ja aruandmine 

§I?. Selts saab oma tulud 

a) sisscastumls- ja liikmcmaksudcstt 

b) loelustest, 

e) aAnetustest, 

d) Seltsi üritustcslpa 

e)muudest sissclulckulest. 

Scltsil on Õigus oma ees~ärkide saavutamiseks ja peakoosoleku 

<,tsuste kohqsclt arendada aaajanduslil<:ke :;ulateld jd koostööd leiste 

eestt organisatsioonidega. 

§20. Jultatus peab liikmete nimcklrja j~ korraldab tavakohastele ja 

seadustes cllc nJht.od nõuetele vastava arvcpldaAlse, mis igal ajal 

dnnab Snltsi tuludest ja kuludest ning majanduslikU5t seisust sel

ge ülevaate ja võimaldab vajalike aruannete koostamist. 
Juhatus valJtseb ja hooldab Seltsi lokaale, varasid ja arhiivi. 
~ .... 

§21 Seltsi tegevus- ja aruaodeaastdks on kalendriausta. 

ttöö_d_unu.d leg,cvus_aa.s t.a a.ruaod_e, ,_ 1 äbi \'.aad.atuna ~ev isjo•liko'lll=ij_o n i 

poolt, esitab juhatus peakoosolekule arutamiseks ja kin~ltamiseks 

järgmise iHt.sta esimese kolme kuu jooksul. 

r_Põ~ikirja muutmine 

§??. Seltsi pahikirja muulmise vGi ttilendamise ettep~nckug~, v&i alga
tusega selleks, v&fvad esineda juhatus, rcvisjonikoBisjon v&t 1/4 

Seltsi hä~leGlgusltkest ltikm~ist. 



PShikirj~ muutmise v8i täienddmisc ettepanekutega peab Selts! 

ltlkmcil __ _g_l:e{9a.. .. 'VÕ1Qta"lus 'tut\funeda vähemalt kümme pleva enne seda 

t>eak'"uosolckut ~ rail lel ettepünekud tlJlevad arutamisele ja otsusta

mlsele. 

Otsused p8hik1~ja muutmiseks/täiendamiseks ning muudatuste/täien

duste kchtim~ hakkamiseks tehakse 2/J h~~llccnamuscga. 

VI Seltsl likvldeerlmine 

§23. Selts likvldeerub peakoosoleku otsusel 

a) kui likvideerlmisc otsus tuleneb juhatuse, rc~isjonikomisjoni 

v--&i l/4 S~l ts i hä-:ile&lg.tts-l i.k~ 1 i ik:Ate t;;e e-t te-panck-u S't-. või 

b) ktJi Seltsi tege~liik•ete arv langeb alla vlletelstküm~e {1~), 

s.o. obllgatooriumind-
Peakoosolek, mille päevakorras Seltsi llkvldcer!•lse kusi•us, 

OI\ &ctsttsvf»inteline ku.i sellest lf''ul~'l--b osa väheat-alt >17. Seltsi hetil~

Õigusllkest liikmeist. Selle kvooruai ulttc-saavuta•iscl kutsutdkse 

saiaa~.ldlstuUJSA at:sus.-tamiseks mi tt:e enrte kahe nädala tnöödumist. kokku 

uus koosolek~ milline on otsusvSimelinc osa võtvatc liikmete atvule 

Vcil~taa.:.ta,. 

Likvideerimise otsuse tegemiseks an vajalik 2/) häälteenamus. 

§24 Vahetult Seltsi likvideerimise otsusele otsustab sama peakoosolek 

liht-häälteenamusega Seltsi varade ja arhiivi ülc~ndmis~ v3i dcponcc~ 

rimise sobivale orga~isatsioonile ja{vai asutusele ning määrab ot

suse täideviljaks vastava koaisjon1. 
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