MITTETULUNDUSÜHING “SPORDIKLUBI SAARDE”
PÕHIKIRI
1. Nimi, asukoht ja tegevusalad
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Spordiklubi Saarde (edaspidi Ühing);
1.2. Ühingu asukoht on Pargi 3, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa, 86304;
1.3. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuar ja lõpeb 31. detsember;
1.4. Ühing on asutatud määramata ajaks;
1.5. Ühingu tegevusalad on:
1.5.1. Laste- ja täiskasvanute sportimisalane koolitus ja konsultatsiooniteenused, v.a.
litsenseerimisele kuuluv koolitus;
1.5.2. Spordirajatiste rajamine, haldamine ja spordivõistluste korraldamine;
1.5.3. Lastele ning täiskasvanutele sportimistingimuste loomine;
1.5.4. Spordivahendite laenutus, vahetus, remont ja ehitus;
1.5.5. Vabaaja - ja spordiürituste läbiviimine;
1.5.6. Litsenseerimisele mittekuuluv import, export ja vahendamine;
1.5.7. Litsenseerimisele mittekuuluv ostu-müügi tehingute sõlmimine.
2. Ühingu tegevuse eesmärk
2.1. Ühingu eesmärgiks on sportliku tegevuse populariseerimine;
2.2. Ühingu eesmärgiks on hooldada olemasolevaid spordirajatisi ning luua
sportimiseks täiendavaid spordirajatisi;
2.3. Ühing kontrollib treenerite eetikakoodeksist kinnipidamist;
2.4. Ühing annab välja treeningmetoodikaalaseid ja tervisesporti propageerivaid
trükiseid;
2.5. Ühingu eesmärk on läbi koolituste ja konsultatsioonide luua teadliku sportimise
võimalusi;
2.6. Laste ja täiskasvanute kehaliselt aktiivne vabaaja sisustamine;
2.7. Ühing teeb koostööd teadus-ja kultuuriasutustega ja teiste Eesti Vabariigi ja
välisriikide vastavate organisatsioonidega, samuti muude Ühingu
tegevusest
huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega Eesti Vabariigis;
2.8. Tegevusest saadav tulu investeeritakse Ühingu tegevusse.
3. Liikmeskond
3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik juriidilised ja vähemalt 18- aastased
füüsilised isikud, kes vastavad Ühingu põhikirjalisele tegevusele;
3.1.1. Ühingu noorliikmeteks võivad olla Ühingu põhikirjalises tegevuses osaleda
soovivad kuni 18-aastased isikud, kes ei oma hääleõigust Üldkoosolekul ja kes ei saa
olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;
3.2. Ühingu liikmeks soovija peab juhatusele esitama kirjaliku avalduse ja kahe senise
liikme soovituse. Hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab juhatus
vastuvõtmisest või sellest keeldumisest;
3.3. Ühingu liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määrab juhatus;
3.4. Ühingu liikmetel on õigus:
3.4.1. Osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel, võistlustel ja treeningutel;
3.4.2. Esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevust puudutavates
küsimustes;
3.5. Väljaastumine ja väljaarvamine:
3.5.1. Ühingu liige võib Ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb
esitada juhatusele;
3.5.2. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
3.5.3. Juhatus võib viivitamatult Ühingust välja arvata liikme:

3.5.3.1. kelle tegevust ta hindab vastukäivaks Ühingu põhikirjale ja sisekorra
reeglitele;
3.5.3.2. kes kahjustab Ühingu mainet;
3.5.3.3. kes ei ole Ühingule märgitud tähtajaks tasunud juhatuse poolt kehtestatud
liikmemaksu;
3.5.3.4. isik kes rikub eetika ja moraali nõudeid;
3.6. Klubil on auliikmed, kes kinnitatakse klubi üldkoosoleku otsusega. Klubi auliige
ei pea olema klubi liige ega maksma aastamaksu. Klubi auliikmeks saab pikaajalise ja
silmapaistva tegevuse eest spordi arendamisel Saarde vallas.
4. Juhatus ja juhtimine Ühingus
4.1. Ühingu juhtimisorganiks on juhatus;
4.2. Juhatuses on vähemalt kolm liiget ja mitte rohkem kui viis liiget, mille määrab
Üldkoosolek;
4.3. Juhatus on koosolekute ajal pädev kõigis küsimustes mis puudutavad Ühingut,
kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest;
4.4. Juhatuse pädevusse kuulub:
4.4.1. Liikmemaksu kogumise korraldamine;
4.4.2. Võtab tööle ja vabastab töölt töölisi, kelle tegevus määratakse vastava
juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees;
4.4.3. Kehtestab mittetulundusühingu sisekorrareeglid, millega reglementeeritakse
liikmete õigused ja kohustused;
4.4.4. Määrab stipendiume;
4.4.5. Juhatus võtab vastu otsuseid Ühingu majandustegevusega seonduvates
küsimustes;
4.5. Juhatus valib enda seast esimehe. Valituks osutub rohkem hääli saanud juhatuse
liige;
4.6. Juhatuse volitused on kehtivad neli aastat ning Juhatus valitakse iga nelja aasta
tagant Üldkoosoleku poolt;
4.7. Juhatus kutsub kokku korralise koosoleku, teatades toimumisest ja päevakorrast
hiljemalt üks nädal enne koosoleku toimumispäeva;
4.8. Ühingu korraline koosolek peetakse mitte harvem kui üks kord kalendriaasta
jooksul;
4.9. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku
olevat.
4.10. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes;
5. Üldkoosolek
5.1.Ühingu kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek;
5.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui kohal on 2/3 liikmeskonnast;
5.3. Kui Üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv liikmeid, kutsutakse uus üldkoosolek
kokku juhatuse poolt mitte varem kui ühe nädala pärast ja mitte hiljem kui kuue
nädala pärast.
6. Põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine
6.1. Põhikirja tohib muuta või täiendada ainult seadusega ettenähtud korras;
6.2. Ühing lõpetatakse seadusega sätestatud korras;
6.3. Ühingu lõpetamisel alles jäänud vara antakse üle samalaadsete eesmärkidega
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud
mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Põhikiri kinnitatud 21.01.2014.a

