Mittetulundusühingu Sooru Arendus põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Sooru Arendus (edaspidi ühing) on määramata ajaks asutatud
füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis on loodud oma liikmete tahte ja huvide kohaselt
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.2 Mittetulundusühingu nimi on Sooru Arendus.
1.3 Ühingu asukoht on Tõlliste vald Valga Maakond Eesti Vabariik.
1.4 Ühing on juriidiline isik, tal on oma vara, iseseisev bilanss, oma pitsat ja sümboolika, tal
on õigus avada ja sulgeda arveid krediidiasutustes.
1.5 Oma tegevuses juhindub ühing mittetulundusühingute seadusest, Eesti Vabariigi
õigusaktidest ja ühingu põhikirjast.
1.6 Oma õiguste teostamiseks on ühingul õigus pöörduda riigiasutustesse, kohaliku
omavalitsusorgani- või kohtu poole.
II ÜHINGU EESMÄRGID
2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on kultuurilis-sportliku tegevuse arendamine.
2.2 Noorte vaba aja tegevuse organiseerimine ja arendamine.
2.3 Piirkonna olmeprobleemide lahendamine ja infrastruktuuri arendamine.
2.4 Sooru kultuurimaja ja Sooru järve äärse territooriumi ning seal paiknevate valla varade
haldamine ja arendamine.
2.5 Piirkonna arengukava koostamine - valla turismi ja puhkekohana.
2.6 Oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks:
2.6.1 Loob kõikvõimalike sidemeid ja sõlmib lepinguid ühingu huvides nii füüsiliste kui ka
juriidiliste isikutega.
2.6.2 Korraldab tuluüritusi, ühistegevust, koolitust ja seminare.
2.6.3 Kaasab erinevaid rahastusallikaid, fondide- ja sponsorvahendeid ühingu huvides.
2.6.4 Loob noorte toetusfondi ja teabekeskuse.
2.6.5 Teadvustab oma tegevusest teisi organisatsioone ja võib astuda nende liikmeks ning
asutada teiste mittetulundusühingutega liite.
2.6.6 Edendab muud üldkoosoleku poolt heakskiidetud tegevust, mis ei ole vastuolus Eesti
Vabariigi seadusandlusega.
III ÜHINGU LIIKMED
3.1 Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu põhikirja ja
juhatuse otsuseid.
3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus, kirjaliku avalduse alusel.
3.3 Ühingu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.4 Üldkoosolekul on õigus välja arvata ühingust liikme, kes ei täida ühingu põhikirja või
kelle teod ei vasta ühingu eesmärkidele ja tekitavad ühingule moraalset või materiaalset
kahju.
3.5 Ühingu liikmetel ei ole õigusi ühingu varale.
IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Ühingu liikmetel on õigus:

4.1.1 Osaleda üldkoosolekul ja hääletada üldkoosoleku otsuste üle.
4.1.2 Valida ja olla valitud ühingu juhatusse ning tegevjuhtkonda.
4.1.3 Kasutada ühingu varasid ja sümboolikat juhatuse poolt kehtestatud korras.
4.1.4 Võtta osa ühingu korraldatud üritustest.
4.1.5 Kasutada ühingu liikmetele määratud soodustusi.
4.2 Ühingu liikmetel on kohustus:
4.2.1 Täita ühingu põhikirja, juhatuse otsuseid ja tegevjuhtkonna korraldusi.
4.2.2 Tasuda ühingus kehtestatud liikmemaksu.
4.2.3 Hoida ühingu vara ja mitte kahjustada ühingu mainet oma tegevusega.
4.3 Ühingu liikmed pole ühingu kohustuste täitmise eest varaliselt vastutavad.
V ÜHINGU JUHTIMINE
5.1 Ühingu kõrgeimjuhtorgan on liikmete üldkoosolek, kes:
5.1.1 Võtab vastu ühingu põhikirja ja teeb selles muudatusi.
5.1.2 Määrab kindlaks ühingu tegevuse põhisuunad ja eelarve prioriteedid.
5.1.3 Määrab tegevuse juhtimiseks juhatuse ja revidendi ning kutsub vajadusel nad tagasi.
5.1.4 Määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning liikmete soodustused.
5.1.5 Kinnitab ühingu bilansi ja majandusaasta aruande.
5.1.6 Otsustab ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise.
5.2 Üldkoosolek kutsutakse kokkujuhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui
üks kord aastas.
5.3 Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku 1/10 liikmete või revidendi nõudmisel.
5.4 Üldkoosolekut juhatab juhatuse liige või juhatuse esimees.
5.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole ühingu liikmetest.
5.6 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamuse teel v.a.p.8.1 juhul. Häälte
võrdsuse korral otsustab koosoleku juhataja hääl.
5.7 Hääletamise korra kinnitab ja otsused protokollib üldkoosoleku poolt määratud isik.
5.8 Ühingu tegevuse juhtimiseks valib üldkoosolek määratud ajaks 1-5 liikmelise juhatuse.
5.9 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd ja
esindab ühingut kõikides õigustoimingutes.
5.10 Juhatus määrab palgalised tegevjuhid, kes organiseerivad ühingu igapäevast tööd.
5.11 Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kuus ja protokollitakse
vastavasisuliste otsustena.
5.12 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest ja otsused
võetakse vastu lihthäälte enamusel. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks juhatuse esimehe
hääl.
VI VARA TEKKIMINE, KASUTAMISE- JA KÄSUTAMISE KORD
6.1 Ühingu vara moodustub:
6.1.1 Ühingu liikmete liikmemaksudest.
6.1.2 Varalistest annetustest ja -eraldistest.
6.1.3 Tulust, mida saadakse ühingu majandustegevusest ja ürituste korraldamisest.
6.1.3 Sponsorite-, fondide- ja teiste organisatsioonide toetusest.
6.1.4 Muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
6.2 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu eesmärkide
saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega.

6.3 Ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määrab juhatus.
6.4 Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
6.5 Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
6.6 Ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest v.a. juhul kui
varaline kahju on tekitatud ühingule tahtlikult konkreetse liikme poolt.
6.7 Ühing võib kasutada oma tulusid ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

VII RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL
7.1 Ühingu raamatupidamise korraldab ühingu juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele ja
heale raamatupidamise tavale.
7.2 Ühingu majandusaasta algab 0l. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
7.3 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
8.1 Ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on
vastu võetud kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest.
8.2 Ühingu tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine seadusega ettenähtud korras.
8.3 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui ei ole üldkoosoleku poolt otsustatud
teisiti.
8.4 Ühingu lõpetamisel antakse nõuetest ülejäänud vara üle samaväärsele avalikes huvides
tegutsevale MTÜ-le või KOV-le.

