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EESTI TÕSTESPORDILIIDU REVISJONIKOMISJONI REGLEMENT 

I ÜLDSÄTTED  

1. Eesti Tõstespordiliidu (edaspidi ETL) revisjonikomisjon (edaspidi ka komisjon) 

koosneb kolmest liikmest ja nende valimine toimub vastavalt ETL põhikirja 

punktile 42.  

2. Komisjon teostab kontrolli vähemalt üks kord aastas. Jooksvat kontrolli võib 

teostada igal ajal. Aastakontrolli tulemused esitatakse üldkoosolekule.  

3. Komisjoni aruande kinnitamine on ETL põhikirja p. 30.8 kohaselt 

üldkoosoleku ainupädevuses.  

4. Käesolev reglement kinnitatakse, muudetakse või tunnistatakse kehtetuks 

üldkoosoleku poolt.  

II REVISJONIKOMISJONI PÄDEVUS  

Komisjon kontrollib ja hindab ETL tegevuse vastavust põhikirjale ja varade 

kasutamise sihipärasust.  

III REVISJONIKOMISJONI KOHUSTUSED  

1. Komisjon esitab vähemalt kord aastas aruande oma tegevuse kohta 

üldkoosolekule.  

2. Komisjon annab arvamusi talle läbivaatamiseks esitatud ETL otsuste kohta. 

IV REVISJONIKOMISJONI ÕIGUSED  

1. Komisjon on õigus saada Liidus komisjoni tööks vajalikke õigusakte ja teavet. 

2. Komisjonil on õigus saada kõiki oma tööks vajalikke dokumente ja saada 

vajadusel nende koopiaid ning väljavõtteid.  

3. Komisjonil on õigus saada ETL juhatuse liikmetelt, peasekretärilt ja ETL 

tööorganite esindajatelt suulisi ja kirjalikke selgitusi.  

4. Komisjonil on õigus esitada arupärimisi üldkoosoleku või juhatuse poolt 

valitud ja kinnitatud ETL esindajatele.  

V REVISJONIKOMISJONI ESIMEHE ÜLESANDED  

1. Komisjoni tööd juhib revisjonikomisjoni esimees.  

2. Revisjonikomisjoni esimehe ülesanded on:  

2.1. koostab komisjoni töökava ja koosoleku päevakorra projekti  

2.2. jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid  
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2.3. kutsub kokku komisjoni koosoleku  

2.4. tagab koosoleku protokolli koostamise ja selle avaldamiseks esitamise.  

VI REVISJONIKOMISJONI TÖÖVORM  

1. Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid 

mitte harvem kui kord aastas. Komisjon on otsustusvõimeline, kui tema 

koosolekust võtab osa vähemalt 2 (kaks) komisjoni liiget.  

2. Komisjoni otsused protokollitakse ja aruanne vormistatakse 10 tööpäeva 

jooksul ning aruandele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.  

VII REVISJONI LÄBIVIIMINE  

1. Plaanilise kontrollimise aeg teatatakse ETL peasekretärile ja raamatupidajale 

vähemalt 7 päeva ette.  

2. ETL peasekretär on kohustatud tagama komisjoni liikmetele töötingimused.  

3. Kontrollimise käigus selgunud asjaolusid ja andmeid ei avalikustata enne 

revisjonikomisjoni aruande kinnitamist komisjonis.  

VIII REVISJONI ARUANNE  

1. Komisjon võtab otsuseid vastu poolthäälte enamusega. Eriarvamused 

protokollitakse ja lisatakse otsusele, kui mõni komisjoni liige avaldab 

sellesisulise soovi.  

2. Komisjon arutab läbi kontrolli tulemused ja võtab vastu otsuse.  

3. Komisjoni aruanne saadetakse tutvumiseks ja seisukohtade võtmiseks ETL 

juhatusele.  

4. Komisjon esitab revisjoniaruande ja ETL juhatuse seisukoha üldkoosolekule 

otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta.  

5. Revisjonikomisjoni poolt koostatud aruanne kantakse ette revisjonikomisjoni 

esimehe või tema äraolekul revisjonikomisjoni liikme poolt üldkoosoleku 

istungil.  
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