MITTETULUNDUSÜHINGU

VÕHMA SELTSIMAJA
PÕHIKIRI
I

Üldsätted

1.1

1.6

MTÜ Võhma Seltsimaja (edaspidi Ühing) on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel
ühinenud füüsiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis
tegutseb avalikes ja heategevuslikes huvides ning mille põhieesmärgiks ei ole
majandustegevuse kaudu tulu saamine.
Ühingu asukohaks on Võhma küla, Vihula vald, Eesti Vabariik.
Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
Ühing on asutatud tähtajatult.
Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
saavutamiseks.
Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II

Ühingu eesmärk ja tegevused

1.2.
1.3
1.4
1.5.

2.1
Ühingu põhieesmärkideks on:
2.1.1 Vihula valla Võhma - Palmse piirkonna külade* säilitamisele ja harmoonilisele arengule
kaasaaitamine ja maaelu kui eluviisi propageerimine;
2.1.2 piirkondliku seltsi-, spordi- ja kultuuritegevuse edendamine läbi omaalgatusliku tegevuse
ja EL toetusprogrammide kaasamise;
2.1.3 piirkondlike ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele,
renoveerimisele ja tähistamisele kaasaaitamine;
2.1.4 säästva arengu, loodushoiumaastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele
kaasaaitamine;
2.1.5 pere-, naiste-, meeste ja noorteliikumise propageerimine ja toetamine;
2.1.6 koolitustegevuse korraldus ja kõlblusnormide väärtustamine;
2.1.7 heategevuse, tervislike eluviiside, kehakultuuri ja rahvatervise edendamine, puuetega
inimeste kaasamine kohalikku ellu;
2.1.8 piirkonna taristu arendamisele ja kaasajastamisele kaasa aitamine.
2.2
Eesmärkide saavutamiseks võib Ühing teha järgmisi tegevusi:
2.2.1 korraldab külade omavahelist seltsilist, sportlikku ja kultuurilist tegevust ning suhtlemist
läbi kultuuri- ja spordiürituste;
2.2.2 teeb oma ettepanekuid kohalikule omavalitsusele piirkonna arendamiseks;
2.2.3 esindab liikmeid (klubid, seltsid, eraisikud jt.) ning külade arengurühmade liikmeid neis
riigiasutustes ja organisatsioonides, kes teevad otsuseid ja kus käsitletakse külade
sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ja teisi nende huvisid puudutavaid küsimusi;

* Vihula valla Võhma piirkonna külad on: Korjuse, Joandu, Aasumetsa, Uusküla, Vatku, Tõugu, Võhma, Ilumäe,
Palmse, Muike, Võsupere, Sakussaare, Metsanurga
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2.2.4 algatab ja aitab korraldada piirkonna elanikele ja piirkonna arenguks vajalikke koolitusi,
seminare, konverentse ning õpiringide ja arengurühmade tegevust, mis aitavad kaasa
Ühingu põhieesmärkide täitmisele;
2.2.5 aitab kaasa külade arengukavade väljatöötamisele ning vastava koolituse korraldamisele;
2.2.6 viib läbi ja aitab läbi viia külapäevi, külalaatu, näitusi, festivale;
2.2.7 aitab säilitada piirkonna rahvakultuuri läbi Ühingu rahvatantsurühmade, laulukoori näite-,
käsitöö- ja teiste ringide tegevuse;
2.2.8 teeb koostööd piirkonna elu arendamiseks kohalike ettevõtjatega;
2.2.9 aitab kaasa piirkonna turismiteenuste osutamisele;
2.2.10 aitab kaasa piirkonna taristu arendamisele;
2.2.11 tutvustab rahvakultuuri nii kodu- kui välismaal.
2.3
Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariiigis kehtivast seadusandlusest,
asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja
lepingutest.

III

Liikmeks vastuvõtmine ja ühingust väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja
kord, liikmete õigused ja kohustused

3.1.

Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse,
milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu liikmemaksu.
Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja
astuda ainult majandusaasta lõpul. Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas punktis
toodud tähtaja möödumist ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast.
Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või korraldatud
üritusel;
kui liige on oma tegevuse või väljaütlemistega kahjustanud Ühingu mainet.
Liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks (2) nädalat enne koosoleku
toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel
juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse
liikmetest.
Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

3.1.2.
3.1.3

3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

3.4

IV

Liikmete õigused ja kohustused

4.1
Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
4.1.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite
liikmeks;
4.1.3 saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
4.1.4 esitada ettepanekuid ja arupärimisi seltsi üldkoosoleku, juhatuse ja muude organite
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tegevuse kohta.
Ühingu liige on kohustatud:
järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
teatama Ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja
aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast
nende muutumist;
4.2.4 tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta
kestel.
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

V

Üldkoosolek

Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel osalemisel on igal Ühingu liikmel üks
(1) hääl.
5.2
Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.
5.3
Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
5.3.1 põhikirja muutmine;
5.3.2 Ühingu juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra
kehtestamine;
5.3.3 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
5.3.4 majandusaasta aruande kinnitamine;
5.3.5 juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine,
tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus
või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
5.3.6 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
5.3.7 Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;
5.3.8 Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
5.3.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.
5.4
Ühingu
üldkoosoleku
kutsub
kokku
juhatus:
5.4.1 majandusaasta
aruande
kinnitamiseks;
5.4.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu
liikmetest;
5.4.3 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
5.5
Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt kümme (10)
seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist Ühingu interneti kodulehel
www.vohmaseltsimaja.ee, Võhma seltsimaja kuulutustetahvlil, Võsupere raamatukogus ja
Palmse kaupluse teadetetahvlil teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra. ning saadab igale seltsi liikmele kümme (10) päeva enne üldkoosoleku
toimumist samasisulise kirjaliku teate.
5.6
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu
liikmetest. – võib sätestada põhikirjas, kui palju peab olema liikmeid, ei pea olema 50+1
5.7
Kui Ühingu üldkoosolekul ei osale nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid, võib uus
üldkoosolek toimuda seitsme (7) päeva pärast; ise teha kord, nõuet ei ole
5.7.1 uue koosoleku kokkukutsumise teade loetakse edastatuks vastavasisulise teate ilmumise
järel Ühingu kodulehel ja punktis 5.5 nimetatud teadetetahvlitel, kusjuures teade peab
ilmuma hiljemalt ülejärgmisel päeval pärast üldkoosolekut;
5.1.
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5.7.2 uus üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalevate Ühingu liikmete arvust.
5.8
Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liige. Kui liige ei saa üldkoosolekul
osaleda, määrab ta endale kirjaliku volikirjaga esindaja, kes võib tema eest
üldkoosolekul osaleda ja hääletada. Esindaja peab olema Ühingu liige. Esindajate
volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.
5.9
Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht,
üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud
üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes
eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla
üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.
Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe
allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
5.95.10
Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosolekul osalejate 2/3 häälteenamus
ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 /kõigi ühingu liikmete nõusolek.

VI

Juhatus

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.6
6.7

Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni viis (3-5) liiget.
Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks (3) aastaks. – võib olla kuni 5
Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
Juhatuse ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete
arvestuse pidamine, ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määramine ning
Ühingu raamatupidamise ja aruandluse korraldamine.
Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks (2) korda aastas.
Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VII

Kontrollorganid

Üldkoosolek võib vajadusel määrata Ühingu liikmete hulgast revidendi või vähemalt
kaheliikmelise (2-liikmelise) revisjonikomisjoni Ühingu majandustegevuse üle kontrolli
teostamiseks;
7.1.1. revidendi/revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.
7.1

VIII

Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

8.1.

Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.2.
8.3.

Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
Ühingu likvideerimisel ning pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse
alles jäänud vara üle Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja
kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid

8.4
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soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele Tulumaksuseaduse § 8 punkti 1 tähenduses.

Põhikiri on kinnitatud
MTÜ Võhma Seltsimaja üldkoosolekul
28.novembril 2010.
……………..…2017
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