Tallinna Invaspordiühingu
PÕHIKIRI
1.
ÜLDSÄTTED
1.1 Tallinna Invaspordiühing, lühend TISÜ (edaspidi põhikirja tekstis ühing) on iseseisev, vaba
algatuse korras moodustatud mittetulundusühing, mis koondab Tallinnas elavaid
liikumispuudega inimesi ja nende perekonnaliikmeid.
1.2 Ühingu asukoht Tallinn, MTÜ tegutseb avalikkuse huvides vabatahtlikkuse alusel.
1.3 Ühing juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, Eesti Vabariigi
õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4 Majandusaasta algus 01.01 ja lõpp 31.12.
2.
ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on
 liikumispuudega spordihuviliste inimeste ühendamine,
 tervislike eluviiside propageerimine, liikmetele spordi ja tervisespordiga tegelemiseks
võrdset võimaluste loomine,
 puuetega laste ja noorte kaasamine ühiskonda,
 liikmete vaba aja sisustamine.
3.
ÜHINGU LIIKMETEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST
VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud
vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub iga aasta ühingu
juhatuse poolt kinnitatud liikmemaksu.
3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liikme väljaastumist
otsustab juhatus peale majandusaasta lõppemist.
3.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
 ühingu liige ei ole 2 aastat tasunud liikmemaksu;
 ühingu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või
ühingu poolt korraldatud üritusel;
 on oluliselt kahjustanud ühingut moraalset või materiaalselt.
3.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku
toimumist, liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel
juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse
liikmetest.
3.6 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu koosolekul.
3.7 Lahkunud või välja arvatud liikmele liikmemaksu ning ühingu toetuseks tehtud annetust ei
tagastata.
4.
ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Ühingu liikmetel on õigus:
 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
 olla valitud ühingu juhatusse, revisjonikomisjoni;

 saada ühingu juhatuselt informatsiooni ühingu tegevuse kohta.
4.2 Ühingu liige on kohustatud:
 Järgima ühingu tegevustes osalemisel põhikirja ja ühingu häid tavasid;
 Tasuma igal aastal ühingu liikmemaksu;
 Teatama ühingu juhatusele oma kontaktandmete muudatustest hiljemalt 2 kuu jooksul.
4.3 Liikmemaksule täiendavad varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku
otsusega, mille poolt olid kõik ühingu liikmed, alusel. Ühingu liikmetel ei teki ühingu
liikmeks olemisest ühingu ees varalisi õigusi ega kohustusi.
5.
ÜHINGU JUHTIMINE, ÜLDKOOSOLEK
5.1 Ühingu kõrgemaks organiks on ühingu liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus
vähemalt kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma
hiljemalt 30 päeva jooksul ka siis, kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
5.2 Juhatus peab liikmetele teatama üldkoosoleku toimumisest vähemalt 14 päeva ette, näidates
ära koosoleku läbiviimise aja, koha ning päevakorra.
5.3
Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
 põhikirja vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine;
 eesmärgi muutmine;
 juhatuse liikmete arvu valimine ja juhatuse liikmete valimine 3 aastaks;
 juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles
tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine ning tagasi kutsumine, majandusaasta
aruande ja revisjonikomisjoni otsuse kinnitamine;
 revisjonikomisjoni liikme arvu määramine ja nende valimine 3 aastaks;
 ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise,
koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
 Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
5.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest.
Põhikirja eesmärgi muutmiseks vajalik vähemalt 9/10 liikmetest.
6.
ÜHINGU JUHATUS
6.1 Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget.
6.2 Juhatuse liikmed valib üldkoosolek 3 aastaks.
6.3 Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasiastunud
juhatuse liikme asemele valib üldkoosolekul uue liikme.
6.4 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega
tekitanud süüliselt kahju ühingu võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt.
6.5 Juhatuse liige ei tohi oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele.
6.6 Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord
aastas.
6.7 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse
langetamiseks on vajalik kohal olevate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
6.8 Juhatus võib panna kohustusi tegevtöötajatele volituse alusel.
6.9 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.
6.10 Ühingu nimel teostavate tehingute, mille suurus ületab 1000 eurot, sooritamiseks peab
juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
Juhatuse pädevusse kuulub:









juhatuse esimehe valimine juhatuse liikmete hulgast;
majandusaasta raamatupidamise korraldamine ja aruande koostamine;
revisjonikomisjoni kutsumine;
üldkoosolekute ettevalmistamine;
ühingu liikmete arvestuse pidamine;
ühingu töö korraldamine ja liikmemaksu suuruse kinnitamine;
ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
7.
ÜHINGU VARA
7.1 Ühingu vahendid moodustavad:
 liikmemaksudest;
 sihtotstarbelistest eraldistest,
 annetustest, ah sihtotstarbelistest annetustest;
 majandustegevusest, sh ürituste korraldamisest laekuvatest summadest;
 muudest tuludest ja laekumistest.
7.2 Ühing valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale. Ühingu liikmel ei ole õigust
ühingu varale, ühing ei oma õigust liikme varale. Ühing ei kanna varalist vastutust oma
liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu kohustuste eest.
7.3 Ühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel
jaotamisele.
8.
JÄRELVALVE
8.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet ühingu tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab
aastakoosolek 3 aastaks 2-liikmelise revisjonikomisjoni või tellib audiitori.
8.2 Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või
audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
8.3 Revisjonikomisjon või audiitor koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemusena
arvamuse üldkoosolekule.
9.
ÜHINGU ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
9.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
9.2 Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.3 Ühingu lõpetamise korral tuleb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara
anda üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute
nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Käesolev põhikiri on vastu võetud 2016. aastal Tallinna Invaspordiühingu üldkoosolekul.

