
ERÜ NOORTEKLUBI TEGEVUSE ALUSED 
 
ÜLDSÄTTED 

● Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (edaspidi ERÜ) Noorteklubi (edaspidi Klubi) koondab nii          
alles õppivaid kui ka juba töötavaid kuni 35-aastaseid (k.a) erialaspetsialiste Eestis.  

● Klubi nimetus inglise keeles on Estonian Library Association’s Young Professionals Club. 
● Klubi on loodud ERÜ juhatuse otsusega 01.05.2014. 
● Klubi tegevuse lõpetab ERÜ juhatus. 

 
KLUBI VISIOON JA MISSIOON 

● Klubi missioon: Ühendame noored infotöötajad edasiviivaks, optimistlikuks ja tegusaks jõuks. 
● Klubi visioon: Aitame luua seoseid! 

 
KLUBI EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

● Vahendada liikmete vahel kogemusi ja teadmisi soodustamaks vajaliku erialase teabe jõudmist           
noorte erialaspetsialistideni olenemata nende tööstaažist või ametikohast. 

● Luua läbi mitteakadeemilise õhkkonna usalduslikum suhe veel õppivate ja juba töötavate           
noorte vahel. 

● Korraldada koolitusi ja muid koosviibimisi lähtudes just noorte erialaspetsialistide vajadustest          
ja soovidest. 

● Toetada ja mõjutada erialahariduse arengut Eestis. 
● Hankida kontakte noorte erialaspetsialistidega mujalt maailmast kogemuste vahetamiseks, et         

arendada ja hõlbustada erialast tööd. 
● Kajastada noorte teadmisi ja tegusid kasutades kõikvõimalikke vahendeid ning kanaleid. 

 
KLUBI TEGEVUSE ALUSED 

● Klubi liikmeteks võivad astuda kõik kuni 35-aastased (k.a) infotööhuvilised. 
● Klubisse astumiseks tuleb esitada sellekohane avaldus. 
● Klubi liikmetel on õigus osaleda aktiivselt Klubi tegevuses, teha juhatusele ettepanekuid Klubi            

tegevuse planeerimisel ning valida juhatusse kandideerivaid liikmeid.  
● Klubi juhatuse ja juhi valimistel on hääleõigus ainult Klubi liikmetel. Igal Klubi liikmel on              

üks hääl. Liikmel on õigus anda oma hääl esindajale lihtkirjaliku volituse alusel. 
● Klubi liikmel on kohustus oma kontaktandmete muutumisel sellest klubi juhatust esimesel           

võimalusel teavitada. 
 
JUHTIMINE 

● Klubi tegevust organiseerib 3-liikmeline juhatus, kes on klubi liikmete poolt üldkoosolekul           
valitud lihthäälteenamusega 3 aastaks. 

● Klubi juhatus informeerib Klubi liikmeid ja erialast kogukonda järjepidevalt ERÜ ja Klubi            
tegevustest ja üritustest, haldab Klubi infokanaleid, organiseerib noorte infotöötajate         
seisukohast olulisi üritusi ning otsib koostöövõimalusi erinevate partneritega. 

● Klubi juht valitakse Klubi juhatuse seast Klubi liikmete poolt lihthäälteenamusega 3 aastaks. 
● Klubi juht peab olema ERÜ liige. 
● Klubi juhil on kohustus anda Klubi tegevusest aru ERÜ juhatusele. 

 


