VIIRATSI SPORDIKLUBI MITTETULUNDUSÜHING
PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
Tervisespordiklubi Viiratsi on mittetulundusühinguna tegutsev isikute vabatahtlik ühendus
Mittetulundusühingu nimi on Viiratsi Spordiklubi Mittetulundusühing (edaspidi klubi).
Klubi ühendab tervise- ja rahvaspordi vastu huvi tundvaid ja sellega tegelevaid ning selle
valdkonna arendamisest ja toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast
põhikirjast.
Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu klubi liikmete vahel ei
jaotata.
Klubi on eraõiguslik juriidiline isik alates tema registrisse kandmisest seadusega
ettenähtud korras.
Klubi asukoht on Viljandi Maakond 70101 Viiratsi vald, Viiratsi alevik, Sakala 1
II EESMÄRGID JA TEGEVUS

1

Klubi tegevuse eesmärkideks on valla elanikkonna huvides sportimiseks ja vaba aja
veetmiseks soodsate tingimuste loomine, ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine,
tervisespordi arendamine ja harrastamine kuni võistlusspordini, avaliku konkursi
korras stipendiumite maksmine.

2

Eesmärkide täitmiseks klubi:
1. koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid;
2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab tegevusse spordihuvilisi noori, nende
vanemaid ja toetajaid;
3. arendab aktiivset sportlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi;
4. korraldab oma liikmete sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi valla
piires ja väljapool, osavõtte võistlustest, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike
võistluste juhendeid, hangib huvilistele metoodilisi materjale, palkab võimaluse
korral lektoreid ja juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ning
toetajaid.
5. arendab koostööd teiste spordiklubide, seltside ja liitudega, teiste
organisatsioonidega juriidiliste- ja üksikisikutega ning kohaliku omavalitsusega.
6. tagab liikmetele, kellele on antud klubi poolt kohustused ja ülesanded, samuti
huvitatud liikmetele koolituse või enesetäiendamise;
7. loob võimalusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning
spordivarustuse hankimiseks.

III KLUBI LIIKMESKOND

3

Klubi liikmeks võivad olla kõik spordiga tegelda soovivad füüsilised isikud, kes
tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning tasuvad regulaarset liikmemaksu.
Klubi liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi
eesmärkide elluviimisel ning osalevad ka esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses
ning tasuvad regulaarset liikmemaksu. Igaastase liikmemaksu suuruse ja maksmise
tähtaja klubi liikmetele kinnitab klubi üldkoosolek.

4

Klubi liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus. Liikmeks
astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus klubi juhatusele. Klubi liikmel on õigus
avalduse alusel klubist välja astuda. Klubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse
otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt klubi
moraalselt või materiaalselt või jätab tasumata klubi liikmemaksu üheaastase perioodi
vältel.

5

Klubi liikmetel on õigus:
1. osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
2. kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
3. osaleda hääleõiguslikena aastakoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi
juht-, kontroll-ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle
juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning
saada informatsiooni teda huvitavast klubi tegevusest;
5. esitada klubi juhtorganitele taotlusi materjaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
6. kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja eeliskorras klubi vara;
7. klubist välja astuda.

6

Klubi liikmed on kohustatud:
1. järgima klubi põhikirja;
2. osalema klubi sportlikust tegevusest;
3. osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse
kuulumisel nende töös;
4. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
5. kasutama heaperemahelikult ning säästlikult klubi vara;
6. hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

IV KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELVALVE
7

Klubi kõrgeimaks organiks on klubi üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik
klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta
jooksul. Juhatus on kohustatud koosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad
klubi huvid. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama vähemalt seitse päeva ette
ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg,
koht ja päevakorra projekt.
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Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1. põhikirja muutmine;
2. klubi eesmärkide muutmine;
3. klubi tegevuse lõpetamine;
4. klubi ühinemise või jagunemise otsustamine;
5. klubi liikmemaksu määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
6. majandusaasta aruande kinnitamine;
7. revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
8. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
9. klubi juhatuse liikmete valimine;
10. klubi revisjonikomisjoni valimine;
11. juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu
nõudeesitamise otsustamise ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja
määramine;
12. klubi kinnisasjade ja vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise
otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.

9

Üldkoosolekut juhatab klubi president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja.
Üldkoosolek viiakse läbi vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse
üldkoosoleku reglemendiga. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

10 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole
klubi liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise
korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue
üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid,
sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui
üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Üldkoosolek on pädev
vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks
tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib
vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud klubi kõik liikmed.
Üldkoosolekul võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik
volikiri.
11 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks
on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek
peab olema esitatud kirjalikult. Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui
klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu
sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Klubi liige, kes on ka
juhatuse liige ei või hääletada klubi majandusaruande kinnitamise otsustamisel.
12 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või
on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui
selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende
esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
13 Klubil on juhatus, mis seda esindab ja juhib. Klubi juhatus on kolme liikmeline.
Üldkoosolek kinnitab klubi juhatuse liikmete arvu ja ametikohad ning valib juhatuse
liikmed kaheaastaseks perioodiks klubi põhikirjas sätestatud nõuetest lähtudes.
Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liikmed valivad endi
hulgast klubi presidendi.
14 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes.
15 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral
täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval
põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.
Tagasikutsutud või tagasi astunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul
juhatuse liikmete määramise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist
panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste hüvitamist.
16 Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende
nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab klubi liikmete arvestuse ning on
kohustatud esitama registripidajale andmeid klubi liikmete arvu kohta.

17 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma
kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega klubile süüliselt tekitatud
kahju eest solidaarselt.
18 Juhatus võtab vastu otsuseid klubijuhtimise küsimustes. Klubi juhatuse pädevusse
kuuluvad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, selle esitamine üldkoosolekule;
klubi komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete ning muude
sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
10. kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle
võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade väljaandmine.
19 Juhatuse kutsub kokku klubi president vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui
üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle
poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhatab klubi president, tema
puudumisel üks juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud kui
selle poolt hääetab üle 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse liige ei või osaleda
hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava
isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist klubi
poolt. Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse
kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
20 Juhatus võib tööle võtta klubi tegevjuhi või teisi isikuid vastavalt vajadusele ning
võimalusele. Nendega sõlmitakse tööleping. Juhatus võib volitada tegevjuhi teatud
tehingute tegemiseks või teatud liiki tegevusteks.
21 Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks
määrab üldkoosolek revidendi või revisjonikomisjoni kaheks perioodiks. Revident
(revisjonikomisjon) valitakse analoogselt juhatuse liikmete valimiskorrale. Revident
(revisjonikomisjoni liige) ei tohi olla samal ajal juhatuse liige. Juhatus peab
võimaldama revidendil (revisjonikomisjonil) tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike
dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident (revisjonikomisjon) koostab
revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

V KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

22 Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
1.
2.
3.
4.

liikmemaksudest;
füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
riiklikest toetustest või toetustest spordiliitudelt;

5. klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavate tuluüritustest, sponsor
ja reklaamilepingutest, tehingutest kinnis ja vallasvaraga laekuvatest tuludest,
intressitulust ja muudest laekumistest.
23 Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi
eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale
põhikirjale. Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata,
anda tasuta kasutusse jne) oma liikmetele. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste
eest talle kuuluva varaga.
24 Klubi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud
vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusele.
25 Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril. Juhatus korraldab
klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta
lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande ning esitab need
üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemist. Kinnitatud
majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

VI KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

26 Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses
sätestatud korras.
27 Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

Käesolev klubi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 26.oktoober 2009

