STATUUT
NÕUANDEV KODA
Nõuandev Koda (edaspidi NK) on Eesti Reumaliidu (edaspidi ERL) juhatuse juures tegutsev erinevate
valdkondade teadlastest, praktikutest ja asjatundjatest koosnev nõuandev institutsioon, mille eesmärk on
vajadusel abistada ja nõustada ERL juhatust olulistes küsimustes.
1. NK liige võib olla iga era- või juriidiline isik, kes on huvitatud ERL eesmärkide toetamisest.
2. NK liikmeteks ei arvata ERL juhatuse- ja liikmesorganstatsiooni liikmeid ning töötajaid, kui Üldkogu ei
otsusta teisiti.
3. NK juhindub oma tegevuses ERL põhikirjast ning teistest kehtivatest EV seadustest, õigusaktidest ning
käesolevast statuudist.
4. NK liikmed osalevad NK töös ühiskondlikel alustel tasu saamata.
5. NK koosneb vähemalt 3 liikmest, kelle kandiatatuuri esitab eelnevalt juhatus Üldkogule kinnitamiseks.
6. NK liikmed nimetatakse ametisse ERL juhatuse volituste tähtajaks kui üldkogu ei otsusta teisiti.
7. Juhatus võib igal ajal teha Üldkogule ettepaneku nõukoja liikme välja arvamise, ajutiselt asendamise
või uue liikme nimetamise kohta.
8. Valitud NK liikmega sõlmib lepingu ERL juhatuse esimees.
9. NK liige võib igal ajal teha Üldkogule taandamisavalduse enda NK tööst vabastamiseks.
10. Juhatus võib küsida nõukoja arvamuse järgmistes küsimustes:
10.1. Juriidilised;
10.2. Finantsilised;
10.3. Kommunikatsioonialase
10.4. Tervishoiu
10.5. Ravimid;
10.6. Sotsiaal-poliitiline;
10.7. Haridus
10.8. muud küsimused, milles juhatus peab arvamuse küsimist vajalikuks
11. ERL juhatusel on õigus pöörduda NK liikmete poole, et saada erialast nõu ja metoodilist juhendamist
oma juhtimis valdkonda kuuluvates küsimustes.
12. ERL liikmetel, läbi ERL juhatuse, on õigus erialase nõu saamiseks pöörduda kirjalikult NK liikme
poole, juhul kui juhatus ei oma piisavat erialast kompetentsi, mida antud küsimuse arutamine nõuab.
13. NK liige on kohustatud kirjalikule päringule vastama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15
päeva jooksul päringu registreerimisest ERL kirjavahetussüsteemis.
14. NK otsustel on soovituslik iseloom.
15. Aruanne NK tegevuse kohta esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.
NK liikme õigused:
1. Olla valitud ERL Nõuandva Koja liikmeks
2. Saada nõuandva otsuste langetamiseks eelnevalt informatsiooni ERL tegevuste kohta.
3. Osaleda ERL üritustel aukülalisena
4. Teha ettepanekuid ERL töö parandamiseks ja koostöö edendamiseks.
5. Soovi korral viidata ERL-le.

Statuut on vastu võetud ja kinnitatud ERL Üldkogu 08.12.2012.a. otsusega.
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