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Seltsi ülesanded.

! § 1. "
Akadeemiline Arstiteaduse Selts seab omale üles- , 

andeks:
a) Seltsi liigete vaimlise arendamise, eriti arsti

teaduse alal,
b) Eesti arstiteadusliku keele arendamise ja oskus

sõnade loomise,
c) arstiliste teadmiste ja tervishoidu puutuvate kü

simuste populariseerimise ja laialilaotamise,
d) rahvalikkude ravitsemisviisidega ja vahenditega
# tutvunemise ja nende kogumise.

4 2.
Oma sihtide saavutamiseks korraldab Selts avalikke ■ 

ja kinniseid kõnekoosolekuid, ekskursioone; toimetab 
arstiteaduslikku kirjandust, asutab raamatukogu ja luge- 
mislaua. '

Seltsi koosseis.

5 3.
Selts koosneb tegev- ja toetajaliigeest. -

■ ■ § 4.
Tegevliigeteks võivad olla arstiteaduskonna üliõpi

lased,- teaduskonna õppe- ja abiõppejõud.
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• v ■ ■■ §5. .
Toetajaliigeteks võivad olla isikud, kes Seltsi sihti

dele kaasa tunnevad. 'Toetajaliigetel on kõik tegevliikme 
õigused päälc hääleõiguse ja õiguse valitjid saada.

‘ 8 6-
Tegevliigeteks võtab vastu keltsi juhatus kahe tegev

liikme ettepanekul ja soovitusel. Toetajaliigeteks võ
tab vastu üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

§7*
Liige võib Seltsist igal ajal lahkuda, teatades ^ellest 

juhatusele. ,
.. §8: .

Liikmemaksu suuruse ja tähtaja määrab üldkoosolek 
iga aasta pääle eraldi. ,

Liikmemaksu tähtajaks mittetasumise puhul loetakse 
liige väljaastunuks künni arvete õiendamiseni. 1

4 10.
’ Liikmed, kes Seltsi sihtide vastu töötavad, kustutakse 

üldkoosoleku poolt 2/s häälteenamusega juhatuse ette
panekul Seltsi liigete nimekirjast maha.

Üldkoosolek.

4 11.
- Üldkoosolekud on: aasta-koosolek ja korralised koos
olekud Aasta-koosolek peetakse üks kord aastas — õppe
aasta lõpul. Korralised koosolekud kutsub kokku Seltsi 
juhatus tarvidust mööda või revisjoni komisjoni kui ka 
Vt Seltsi tegevliigete nõudmisel. ■ \ ;
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Korralised koosolekud on , otsusvõimulised kokku
tulnud liigete arvu pääle vaatamata. Otsused tehakse 
koosolijate liht-häälteenamusega. Põhikirja muutmine, 
Seltsi tegevuse lõpetamine ja liikme Seltsi liigete nime
kirjast kustutamise puhul nõutakse % Seltsi tegevliigete 
koosolekust osavõtmist. Otsused tehakse 2/s häälteena
musega. .

Märkus: Ei ole nõutav arv liikmeid koos, peetakse 
koosolek endise päevakorra ulatuses nädal aega 
hiljem, mis liigete arvu pääle vaatamata otsus- 
võimuline on.

Juhatus ja revisjoni komisjon.

§ 13.
Seltsi asjade ajamiseks valib aasta-koosolek juhatuse 

ühe aasta pääle. Juhatus koosneb: esimehest, tema 
abist, kirjatoimetajast, tema abist ja laekahoidjast.

Juhatuse koosolekud on otsusvõimulised, kui vähe
malt kolm juhatuse liiget koos on. Otsused tehakse liht
häälteenamusega.

8 14.
Revisjoni komisjon seisab koos kolmest liikmest ja 

valitakse aasta-koosolekul ühe aasta pääle.

§ 15.
Seltsi sissetulekuid moodustavad: liikmemaks, anne

. tused, toetusrahad jne.

/ $ 161
Seltsi likvideerimise puhul otsustab varanduse saa- 

tüse üldkoosolek. ,
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§ 17.
■ : ■ ■' ■ . ..■('•

‘ Seltsil on pitsat pealkirjaga: ..Akadeemiline Arsti-.
/ teaduse Selts".

8 18.
■/ . - Selts on registreeritud Tartu Ülikooli juures.

' . § 19.
Seltsi asukohaks on Tartu linn, tegevuspiirkonnaks

' Eesti vabariik. \


