VRA REEGLID
VULCAN RIDERS ASSOCIATION
Rahvusvahelised reeglid
1. NIMI
Ühenduse nimi on Vulcan Riders Association.
2. EESMÄRK
Ühenduse eesmärk on oma liikmete hulgas propageerida ohutut ja mõistlikku mootorrattaga sõitmist
läbi ühenduse ühistest tegevustest osa võtmisega ning samal ajal luues ka peredele orienteeritud
avatud atmosfääri.
Ühendus on demokraatlikult juhitud organisatsioon.
Vennaskond, sõprus ja tolerantsus on kogu tegevuse võtmesõnadeks.
3. LOGO
Ühenduse logo on kaitstud ning õigused kuuluvad ühenduse täideviivale komiteele (Association
Executive Committee).
Logo kasutamise õigus on laiendatud rahvuslikule ühendusele (National Chapter).
Kuna VRA logo ei ole mootorratta klubi kultuuri ( Motorcycle Club Culture) osa, siis logo kasutamisel ei
tohi sellist muljet ka jääda.
4. AEC (Association Executive Committee)
On ühenduse juhtivorgan. Liikmeteks on iga liikmesriigi ühenduse president ja asepresident, kellest
igaüks omab ühte häält hääletusteks.
Juhtivorganil on õigus küsida igalt chapterilt ühenduse maksu.
Chapterite webmasterid kuuluvad juhtivorganisse, kuid neil puudub hääletuse õigus.
5. ÜHENDUSE RAHAASJAD
Iga chapter panustab VRA rahastamiseks vastavalt oma registreeritud liikmete arvule.
Regulaarseid tasud puuduvad. Vajadusel AEC otsustab kas ja millises suuruses panuseid eriotstarbel
küsib.
6. RAHVUSLIK JA REGIONAALNE CHAPTER
Standardi järgi on VRA jagatud rahvuslikeks chapteriteks, üks chapter riigi kohta, nummerdatud
suunakoodi numbriga (Estonia Chapter 372).
Rahvuslikud chapterid järgivad VRA rahvusvahelisi reegleid ja AEC otsuseid.
Kui chapter ei pea reeglitest kinni, võidakse tema liikmelisus tühistada.
Lisaks rahvuslikule chapterile võib luua ka piirkondlikke (Regional Chapter - maakondlik) või lokaalseid
(Local Chapter – linna või asukoha põhine) chaptereid. Nende chapterite asutamine toimub rahvusliku
chapteri loal ja jälgimisel.

7. AMETIKOHTADE TÄHENDUSED
 Elected Officer – chapterit juhtima valitud täisliige.
 President – chapteri kõrgeim juht ja esindaja.
 Vice President – abistab presidenti ning tema äraolekul täidab tema ülesandeid. Membership
Officeri puudumisel täidab ka tema rolli.
 Secretary – on vastutav koosolekute protokollimise eest ja protokollide kokkuvõtete jagamise
eest liikmetele. Säilitab kõiki chapteriga seotud dokumente.
 Treasurer – vastutab chapteri finantsasjade ajamise korrektsuse eest. Igal koosolekul esitab
rahaasjade hetkeseisu aruande.
 Membership Officer – Tegeleb liikmeskonda puudutavate teemadega nii rahvusliku kui ka
regionaal ja kohaliku chapteri tasandil.
 Webmaster – chapteri kodulehe haldamine, kaasajastatud informatsiooni hoidmine
kodulehel.
 Appointed Officer – juhatuse poolt nimetatud täisliige mingi teatud ülesande täitmiseks
Rahvusliku chapteri kodulehel peab minimaalselt olema nähtaval juhatuse nimed ja kontaktid, chapteri
liikmete arv, viimase koosoleku protokoll ja link VRA International kodulehele.
8. LIIKMELISUS
Täisliikmeks saamise eelduseks on omada töötavat ning kõikidele tehnilistele nõuetele vastavat
ükskõik missugust Kawasaki VN mudelit.
Kõik sõitjad peavad omama kehtivat juhiluba koos vastava kategooriaga.
Täisliikmete abikaasad, elukaaslased ja lapsed (alates 12 eluaastat) saavad olla liikme staatuses, kuid
neil puudub hääletamise õigus ning olla valitus juhatusse.
Kõik liikmed saavad endale chapteri poolt unikaalse liikmenumbri.
Toetajaliikme vajalikkuse ja osaluse otsustab rahvuslik chapter ise.
AEC võib peatada või tühistada ükskõik millise chapteri liikme liikmelisuse, kui on ilmseks tulnud tema
reeglite ja VRA heade tavade vastane käitumine.
9. VALIMISED
Valimised viiakse läbi igal aastal.
Rahvuslik chapter valib presidendi, asepresidendi, secretary ja Treasurer´i.
Valimisel saavad osaleda ainult täisliikmed.
Kõiki ametikohale valitud liikmeid saab ametikohalt tagandada chapteri liikmete enamuse esitatud
ettepanekutega.
Üks täisliige saab korraga olla valitud ühele ametikohale, lubatud on vajadusel lisaks täita Appointed
Officer ametikohta.
10. HÄÄLETAMINE
Hääletamised viiakse läbi demokraatlikult.
Iga täisliige omab ainult ühte häält.
Igal täisliikmel on õigus nõuda hääletamist anonüümselt.

11. KOOSOLEKUD
Chapteri koosolekute eesmärk on tugevdada sõprust, planeerida üritusi ning ajada chapteri äriasju.
Koosolekuid korraldatakse regulaarselt.
12. FINANTSASJAD
Finantstoiminguid (liikmemaksud, toetused, sponsorlus, toodete müük ) teostatakse ainult pankade
kaudu läbi vabatahtliku mittetulundus ühingu.
Enne uusi iga-aastaseid juhatuse valimisi teostakse määratud komitee poolt finantstegevuste audit.
13. CHAPTERI LÕPETAMINE
Kui chapteri tegevus mingil põhjusel lõpetatakse, siis tuleb peale võimalike tekkinud võlgade tasumist
allesjäänud varad anda kas teisele samasuguste eesmärkitega tegutsevale ühingule või anda
heategevuseks. Millisele ühingule vara ära antakse, otsustakse liikmete enamuse otsusel enne
lõpetamise alustamist.
14. MUUDATUSED
Muudatused rahvusvahelistesse reeglitesse peavad olema AEC liikmete enamuse poolt heaks kiidetud.
Rahvuslike reeglite muudatused ei mõjuta rahvusvahelisi reegleid ning need tuleb heaks kiita
rahvusliku chapteri poolt.
Piirkondliku ja lokaalse chapteri reeglite muudatused kinnitatakse rahvusliku chapteri poolt.

