
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu põhimäärus 
 

 
Vastu võetud EKL RKK üldkoosolekul 16.06.2009 

Kinnitatud EKL Nõukogu poolt 26.08.2009 

 

1. Üldsätted 

 

1.1.  Allüksuse ametlik nimetus on „Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu“ eesti keeles, 

lühend EKL RKK, inglise keeles „Assembly of Ringstewards of Estonian Kennel 

Union“. 

1.2.  Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (edaspidi EKL RKK) on 

mittetulundusühingu „Eesti Kennelliit“ (edaspidi EKL) allüksus, mis on moodustatud 

EKL põhikirja osa 5 „Allüksused“ ja Allüksuste Reglemendi alusel. 

1.3.  EKL RKK asukoht on EKL büroo. 

 

2. EKL RKK eesmärgid 

2.1. EKL RKK eesmärgid on: 

2.1.1.  ühendada EKL ringikorraldajaid; 

2.1.2. esindada ja kaitsta ringikorraldajate huve; 

2.1.3.  abistada ringikorraldajaid nende tegevuses; 

2.1.4. organiseerida ja läbi viia ringikorraldajate põhikoolitust, täiendkoolitust ning  

atesteerimisi; 

2.1.5. pidada arvet ringikorraldajate töökordade üle. 

2.2.  Oma eesmärkide saavutamiseks EKL RKK: 

2.2.1.  teeb ettepanekuid EKL-le ringikorraldajaid puudutavates küsimustes ja esindab 

EKLis ringikorraldajaid; 

2.2.2.  abistab ringikorraldajate eksamite, õppuste ja seminaride korraldamisel ning 

oma tegevusega seotud materjalide kirjastamisel ja levitamisel; 

2.2.3. töötab välja ning parandab ja täiendab EKL RKK tööks vajalikke 

normatiivdokumente. 

3. Liikmelisus 

3.1.  EKL RKK liikmed on kõik EKL poolt tunnustatud ringikorraldajad, kes on EKL 

liikmed ning kelle EKL RKK liikmeks astumise avalduse on EKL RKK eestseisus 

vastu võtnud ja kinnitanud. 

3.2.  Igal EKL RKK liikmel on õigus: 



3.2.1  osaleda hääleõigusega EKL RKK koosolekul või delegeerida oma hääl teisele 

EKL RKK liikmele kirjaliku volituse alusel; 

3.2.2.  olla valitud EKL RKK eestseisuse liikmeks; 

3.2.3.  saada EKL RKK eestseisuselt teavet EKL RKK tegevuse kohta. 

3.3.  EKL RKK liige on kohustatud: 

3.3.1.  järgima EKL RKK tegevuses osalemisel põhimäärust ja EKL RKK eestseisuse 

otsuseid ning täitma FCI ja EKL otsuseid; 

3.3.2.  teatama EKL RKK eestseisusele EKL RKK liikmete arvestuse pidamiseks oma 

kontaktandmed ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul arvates 

nende muutumisest. 

 

4. Eestseisus 

 

4.1.  EKL RKK kolmeliikmelise eestseisuse, sealhulgas esimehe, aseesimehe ja sekretäri, 

valib ning vajadusel kutsub tagasi EKL RKK üldkoosolek. 

4.2.  EKL RKK eestseisus valitakse EKL RKK üldkoosolekul kolmeks aastaks. 

4.3  EKL RKK eestseisuse esimees organiseerib ringikorraldajate atesteerimiseksameid. 

4.4 EKL RKK eestseisuse sekretär peab EKL RKK liikmete, ringikorraldajate ning 

stažööride arvestust. 

4.5. EKL RKK eestseisuse aseesimees organiseerib ringikorraldajate põhi-ja 

täiendkoolitusi. 

 


