MTÜ TEATRILIIDU GILD
PÕHIKIRI
1.

NIMI JA ASUKOHT

1.1

Nimi
Mittetulundusühingu (edaspidi „Ühing“) nimi on MTÜ Teatriliidu Gild.

1.2

Asukoht
Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2.

ÜHINGU EESMÄRK JA TÄHTAEG

2.1

Ühingu eesmärk
Ühingu eesmärkideks on:

2.2

-

teatriloome ja etenduskunstide edendamine sellega seotud osapoolte asjaajamise
lihtsustamise ja kergendamise kaudu;

-

etendusasutuste ja loovisikute vaheliste õigus- ja majandussuhete standardiseerimine ja
administratiivkoormuse vähendamine,

-

loovisikute sotsiaalse kaitstuse parandamine.

Ühingu tähtaeg
Ühing on asutatud määramata tähtajaga.

3.

ÜHINGU LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING VÄLJAARVAMISE
JA VÄLJAASTUMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1

Ühingu liikmeks võivad olla üksnes füüsilised isikud, kes on isiklikult või erialaliidu kaudu
Eesti Teatriliidu liikmed ning kes soovivad oma loometegevust korraldada Ühingu kaudu
vastavalt kehtivatele Gildi tüüptingimustele.

3.2

Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab taotleja kirjaliku avalduse alusel juhatus. Kui
juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks
vastuvõtmise otsustab volikogu ning volikogu keeldumise järgselt üldkoosolek.

3.3

Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest
isikust liikme surma tema liikmelisus Ühingus lõpeb.

3.4

Ühingu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda.

3.5

Liige arvatakse Ühingust välja juhatuse otsusega, kui ta:
3.5.1

ei ole enam isiklikult või erialaliidu kaudu Eesti Teatriliidu liige;

3.5.2

on jätnud täitmata põhikirja sätteid või olulisel määral kahjustanud Ühingut;

3.5.3

ei ole korraldanud oma loometegevust kuue (6) kuu vältel Ühingu kaudu või ei ole
nõustunud Gildi Tüüptingimustes tehtava muudatusega.

3.6

Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigust Ühingu varale.

3.7

Liikmel on õigus:

3.8

3.7.1

valida ja olla valitud Ühingu organitesse;

3.7.2

teha järelepärimisi Juhatusele, Volikogule ja Üldkoosolekule ning saada infot
Ühingu tegevuse kohta;

3.7.3

teha ettepanekuid Ühingu töö parandamiseks ning nõuda oma ettepanekute
läbiarutamist Ühingu organites.

Liige on kohustatud:
3.8.1

täitma põhikirja sätteid ja Ühingu juhtorganite otsuseid;

3.8.2

korraldama oma loometegevust Ühingu kaudu vastavalt kehtivatele Gildi
tüüptingimustele;

3.8.3

osalema Ühingu töös parimal võimalikul viisil;

3.8.4

hoiduma avaldustest ja tegudest, mis kahjustavad Ühingu ja/või tema liikmete nime
ja/või mainet.

4.

JUHTORGANID

4.1

Üldkoosolek
Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek (edaspidi „Üldkoosolek“).
Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole
seaduse või põhikirjaga antud volikogu või juhatuse pädevusse. Ühingu igal liikmel on üks
(1) hääl Üldkoosolekul.

4.2

Üldkoosoleku pädevus
Üldkoosoleku pädevuses on:

4.3

4.2.1

põhikirja muutmine;

4.2.2

eesmärgi muutmine;

4.2.3

volikogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.2.4

juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.5

majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.6

audiitori(te) või revisjonikomisjoni valimine;

4.2.7

juhatuse või volikogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste
määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses
Ühingu esindaja määramine;

4.2.8

Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.2.9

muude seadusega osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

Üldkoosolek
4.3.1

Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku
vähemalt üks kord aastas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda
nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui
juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut nimetatud asjaoludel kokku, võivad
taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.3.2

Juhatus teatab üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile liikmetele selliselt, et vastav
teade jõuaks adressaadini vähemalt seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.3.3

Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle 1/3
Ühingu liikmetest.

4.3.4

Kui üldkoosolek ei ole kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma,
kutsub juhatus 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.

4.3.5

Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul
osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed.

4.3.6

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 Ühingu kõik liikmed.

4.3.7

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja, kellele on
antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.

4.3.8

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Isiku valimisel loetakse valituks
kandidaat, kes sai teistest enam hääli..

4.3.9

Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
Muutmist otsustanud Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema
esitatud kirjalikult. Põhikirja muutmiseks ja Ühingu lõpetamiseks on vajalik 2/3
Üldkoosolekul osalenud häältest.

5.

VOLIKOGU

5.1

Volikogu roll ja tekkimine
Volikogu on Ühingu juhtorgan, mis planeerib Ühingu tegevust ja korraldab Ühingu
juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Volikogu liikmed valib ja kutsub
kokku üldkoosolek 12 kuu jooksul alates hetkest, mil Ühingul on enam kui 25 liiget. Kuni
sellise ajani täidab Volikogu ülesandeid üldkoosolek.

5.2

Volikogu pädevus
Volikogu võtab vastu otsuseid Ühingu tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes,
mis väljuvad Ühingu igapäevase tegevuse raamest ning mille otsustamine ei kuulu
Üldkoosoleku ainupädevusse, sealhulgas järgnevaid otsuseid:
5.2.1

Ühingu tegevusplaani ja eelarve vastuvõtmine ning nendes muudatuste tegemine;

5.2.2

Ühingu tegevusvaldkondade laiendamine;

5.2.3

investeeringute tegemine;

5.2.4

juriidiliste isikute asutamine ja tegevuse lõpetamine, osaluse omandamine või
võõrandamine äriühingutes, osalemine teiste mittetulundusühingute töös;

5.2.5

tehingu või omavahel seotud tehingute tegemine, mis väljuvad eelarve piiridest;

5.3

5.2.6

tehingu tegemine, millega kaasneb kinnisasja omandamine Ühingu poolt või
Ühingule kuuluva kinnisasja võõrandamine või koormamine s.h üüri või muu
kasutuslepingu sõlmimine Ühingule kuuluva kinnisasja suhtes;

5.2.7

laenu, krediidi või muu võlakohustuse võtmine, millest tulenevad kohustused
majandusaasta jooksul ületavad selleks otstarbeks Ühingu vastava majandusaasta
eelarves ettenähtud summasid või sellise laenu, krediidi või muu võlakohustuse
võtmiseks sõlmitud lepingu muutmine või lõpetamine;

5.2.8

laenu või muu krediidi andmine või garantii andmine või tagatiste seadmine Ühingu
varale;

5.2.9

Gildi tüüptingimuste kinnitamine ja nendes muudatuste tegemine.

Volikogu liikmed ja otsused
5.3.1

Üldkoosolek valib kolm (3) kuni seitse (7) volikogu liiget viieks (5) aastaks.
Volikogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab Volikogu tegevust.

5.3.2

Volikogu võtab otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata
punktis 5.2.3 sätestatud korras. Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest
võtab osa üle poole Volikogu liikmetest.

5.3.3

Otsuse vastuvõtmisel Volikogu koosolekut kokku kutsumata saadab Volikogu
esimees vastava otsuse eelnõu kõigile Volikogu liikmetele, määrates tähtaja, mille
jooksul Volikogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui
Volikogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu,
loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

5.3.4

Volikogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud Volikogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel Volikogu koosolekut kokku
kutsumata punktis 5.2.3 sätestatud viisil on otsus vastu võetud, kui selle poolt
hääletab üle poole kõigist Volikogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on
otsustav Volikogu esimehe hääl. Volikogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui
otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik Volikogu liikmed.

6.

JUHATUS

6.1

Juhatuse pädevus
6.1.1

Juhatus on Ühingu juhtorgan, mis juhib Ühingut ja esindab seda. Juhatus peab
Ühingu juhtimisel kinni pidama Volikogu ja Üldkoosoleku seaduslikest otsustest.

6.1.2

Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise ning pärast majandusaasta lõppu
koostab majandusaasta aruande.

6.1.3

Juhatus võib Ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või
asjaõigusega koormata Volikogu otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
Nimetatud piirang kehtib kolmandate isikute suhtes.

6.1.4

Juhatus peab andma Ühingu liikmetele ja Volikogule vajalikku teavet juhtimise
kohta ja esitama nende nõudel vastava teabe.

6.1.5

Juhatus korraldab liikmete arvestuse.

6.2

7.

Juhatuse liikmed
6.2.1

Juhatus koosneb ühest (1) kuni kahest (2)
tähtaeg on viis (5) aastat.

liikmest. Juhatuse liikme volituste

6.2.2

Juhatuse liikmed määratakse ja kutsutakse tagasi üldkoosoleku otsusega.

ESINDAMINE
Ühingut võib kõigis tehingutes või muudes õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

8.

ÜHINGU VARA

8.1

Ühing saab vara oma majandustegevusest, mis toimub kooskõlas Gildi tüüptingimustega.

9.

MAJANDUSAASTA
Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.

10.

AUDIITOR VÕI REVISJONIKOMISJON
Üldkoosolek võib valida Ühingule audiitori audiitorühingu kaudu või revisjonikomisjoni,
määrates revisjonikomisjoni liikmete arvu. Audiitori või revisjonikomisjoni võib valida
üheks kalendriaastaks või muuks perioodiks Üldkoosoleku otsusega.

11.

ÜHINGU LÕPETAMINE

11.1

Ühingu lõpetamise alused
Ühing lõpetatakse:
11.1.1 Üldkoosoleku otsusega;
11.1.2 Ühingu pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne
pankroti väljakuulutamist;
11.1.3 Ühingu liikmete vähenemisel alla kahe;
11.1.4 kohtumäärusega sundlõpetamise korral;
11.1.5 muul seaduses ettenähtud alusel.

11.2 Sundlõpetamine
Ühing lõpetatakse kohtumäärusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel:
11.2.1 kui Ühingu tegevus ei vasta tema põhikirjalistele eesmärkidele;
11.2.2 kui Ühingu põhitegevuseks saab majandustegevus;
11.2.3 kui Ühingu põhikiri on olulisel määral vastuolus seadusega;
11.2.4 kui Ühing ei vasta talle seadusega kehtestatud nõuetele;
11.2.5 kui juhatuse või seda asendava organi volitused on lõppenud rohkem kui kaks
aastat tagasi ja uut juhatust või seda asendavat organit ei ole valitud;
11.2.6 kui esineb muu seaduses sätestatud alus.

11.3 Likvideerimine
Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Üldkoosolek ei otsusta teisiti. Likvideerijad
võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Ühingu likvideerimiseks.

Käesoleva põhikirja on kinnitanud Ühingu asutajad
asutamislepingu sõlmimisel 13.02.2012.

