Eesti Ettevõtlike Noorte Koja Senati Põhikiri
1. Üldsätted
1.1. Nimetus eesti keeles: Eesti Ettevõtlike Noorte Koja Senat / EENK Senat / JCI Estonia Senat.
Nimetus inglise keeles: Junior Chamber International Senate in Estonia. / JCI Senate in Estonia.
1.2. Eesti Ettevõtlike Noorte Koja Senat (edaspidi – Senat ) on Eesti Ettevõtlike Noorte Koja juures
tegutsev iseseisev ja sõltumatu struktuuriline allüksus ilma juriidilise isiku õiguseta.
1.3. Eesti Ettevõtlike Noorte Koja osana on Senat kasumit mittetaotlev kodanike ühendus, mille tegevus
toimub vastavuses käesoleva põhikirja, Rahvusvahelise Noortekoja JCI (edaspidi – JCI ) ja tema Senati
traditsioonide ning Eesti Vabariigi seadustega.
2. Eesmärgid
2.1. Senati eesmärk on olla EENK senaatoreid esindav ühendus JCI rahvuskoja, piirkonna ja maailma
tasandil, ning ka ühiskonna tasandil.
2.2. Senaatorite kontaktvõrgu loomine ja arendamine rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil JCI
Senaatorite vahel. President või Asepresident võtab hääleõigusega osa Assotsiatsiooni JCI Senat
Euroopas /ASE/ aastakoosoleku tööst.
2.3. EENK kestlikkuse toetamine, motiveerimaks EENK väljapaistvate liikmete ja kodade tegevust ning
kasvu . Selleks paneb Senat välja igaaastased auhinnad vastavalt oma rahalistele võimalustele.
2.4. Senaatorite sotsiaalse läbikäimise korraldamine. Senaatorite teavitaminekaasamine EENK ja Senati
üritustele.
2.5. Eesti Ettevõtlike Noorte Koja nõustamine. President või viimase ülesandel Asepresident, võtab
hääleõiguseta osa EENK üldkogude ja juhatuse tööst.
3. Liikmeskond
3.1. Senati liikmeteks saavad olla JCI Senaatorid (edaspidi Senaatorid), kes tunnistavad käesolevat
põhikirja, maksavad liikmemaksu ja kes on ametlikult kantud Senati registrisse. Senati liikmed
tunnustavad nii sõnas kui teos JCI ja Senati aluspõhimõtteid ja kreedot. Senati liikmed peavad lugu
ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormidest. Senati liige hoidub tegudest, mis võivad oluliselt
kahjustada JCI ja/või JCI Senati mainet.
3.2. Senati register on liikmete andmeid sisaldav tabel, mille andmete kaasajastamine toimub Presidendi
vastutusel.
3.3. EENK liige, kes on JCI Senaatori tiitli saanud, saab ühtlasi automaatselt Senati liikmeks, ning tema
andmed kantakse Senati Presidendi (edaspidi President) poolt Senati registrisse peale jooksva aasta
liikmemaksu tasumist.
3.4. EENK liikmele, kellele on omistatud Senaatori tiitel, on senati liikmemaksu tasumine vabatahtlik kuni
ajani, mil lõpeb tema aktiivne JCI liikme staatus (kas vanusepiiri 40 eluaastat täitumise tõttu või omal
soovil).
3.5. Teiste riikide JCI senaatorid peavad esitama Senati liikmeks saamiseks avalduse ja tasuma
igaaastast senati liikmemaksu.
3.6. Igaaastase liikmemaksu maksmise tähtaeg on hiljemalt 1.märts.
3.7. Senatist väljaarvamine toimub järgmistel juhtudel:
3.7.1. Senati liikme omal soovil, kirjaliku avalduse põhjal. Avaldus esitatakse Presidendile, kes
teeb vastava muudatuse Senati registrisse.
3.7.2. Liikmemaksu tähtaegsel ja põhjendamatul mittetasumisel toimub väljaarvamine
automaatselt.
3.7.3. Muudel p.3.1. nimetatud põhjustel, millisel juhul otsuse teeb Senaatorite korraline
üldkoosolek 2/3 Senaatorite häälteenamusega.
3.8. Senatist välja arvatud Senaatori andmed kustutatakse Senati registrist ja veebist.
3.9. Senatist välja arvatud Senaatori liikmestaatuse taastamine toimub Senaatori kirjaliku soovi alusel,
Senaatorite korralise üldkoosoleku otsusega. Liikmestaatuse taastumise otsus jõustub peale jooksva
aasta liikmemaksu tasumist.
4. Juhtimine
4.1. Senaatorite kõrgeimaks organiks on Senati Üldkoosolek.
4.2. Senati korralised üldkoosolekud toimuvad kaks korda aastas, üldreeglina EENK kevadkonverentsi ja
sügisese aastaüldkoguga samade nädalavahetuste laupäevasel ajal.

4.3. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Senatit President. Presidendi äraolekul juhib Senatit
Asepresident. President ja Asepresident valitakse ametisse kaheks kalendriaastaks algusega 1.
jaanuarist kuni 31. detsembrini.
4.4. President vastutab Senati tegevuste eest ja on aruandekohuslane korralistel kogudel.
4.5. Tuleva aasta Presidendi, Asepresidendi ja Revidendi valimine toimub üldjuhul JCI Estonia üldkogu
ajal peetaval Senati üldkoosolekul osalevate senaatorite lihthäälteenamusega. Asepresident on
automaatselt järgmiste valimiste Presidendi üks kandidaatidest.
4.6. Asepresidendi kohustuseks on asendada presidenti tema äraolekul, samuti Senati koosolekute
protokollimine ja liikmetele edastamine.
4.7. Revident täidab Senati siseauditi ülesannet, kontrollides kord aastas Senati varade kasutamise
vastavust eelarvele ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisele. Revident esitab kevadisele Senati
Üldkoosolekule kinnitamiseks eelmise aasta siseauditi akti. Siseaudit viiakse läbi eelmise aasta
Presidendi poolt esitatud kalendriaasta tuludekulude aruande kohta, mis esitatakse revidendile
jaanuarikuu jooksul.
4.8. Presidenti olulistes küsimustes nõustavaks organiks on Senati Vanemate Kogu, milles on esindatud
üks volitatud Senaator igast kohalikust kojast. (Kohaliku koja Senati Vanem valitakse selle koja
senaatorite poolt kalendriaastaks). Senati Vanemate Kogu kutsutakse kokku Presidendi poolt vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda aastas /üldkogud/.
4.9. President kannab vastavalt statuudile ametitunnust.

5. Varad
5.1. Senati varad moodustuvad: liikmemaksust, vabatahtlikest annetustest ja sponsorsummadest.
5.2. Kalendriaasta lõpul annab President Senati vara ja rahalised vahendid üle tuleva aasta Presidendile.
Üleandmise kohta koostavad Presidendid kahepoolse akti.
6. Tegevuse lõpetamine
6.1. Senati tegevuse lõpetamine otsustatakse Senati Üldkoosolekul 2/3 senaatorite häälteenamusega.
6.2. Senati varade jääk jagatakse võrdselt Senati liikmete vahel.
Põhikiri on loodud 28.03.1995 ja Senati üldkogu otsusega muudetud 21.09.2014.

