Mittetulundusühing
Genialistide Klubi
Põhikiri
I

Üldsätted

1.1. Ühingu nimi
Ühingu nimi on mittetulundusühing Genialistide Klubi (edaspidi: Ühing).
1.2. Ühingu asukoht
Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartumaa, Tähtvere vald, Kardla küla.
1.3. Ühingu eesmärk ja selle saavutamine.
Ühingu eesmärk on harrastusmuusikute ning erinevates kunstivaldkondades tegutsevate inimeste
ühendamine. Ühingu eesmärk on võimaldada mittetulundusühingu liikmetele erialast koolitust,
toetada liikmete majandustegevust läbi Ühingu tegevuse, samuti lubada kõikidel liikmetel kasutada
Ühingu kasutuses olevaid rendipindu.
Oma eesmärgi saavutamiseks on Ühingu ülesandeks:
1) koondada ja ühendada harrastusmuusikuid ning kultuurist huvitatuid inimesi ja aidata neil
leida sobilikke tegevusi;
2) harrastusmuusikutele ja kultuurist huvitatud inimestele väljundite loomine, teadmiste ja
kogemuste jagamine ning eelpool nimetatud kultuurivaldkonna arendamine ja igakülgne
toetamine Eestis.
Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing:
1) viib läbi erinevaid kultuuriüritusi;
2) teeb koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega ning
äriühingute ja füüsiliste isikutega Eestis ja välismaal;
3) sõlmib varalisi ja mittevaralisi lepinguid oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks;
4) loob oma liikmetele võimalusi Ühingu vara kasutamisel, muusikafestivalidel ja
kultuuriüritustel osalemiseks;
5) võtab vastu varalisi annetusi, toetuseid ja kingitusi ning pärandusi, eraldisi ning muid
tulusid, mis ei ole seadusega keelatud;
6) rendib ruume ja vahendeid ning teostab muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid klubi
kasutuses ja omanduses olevas vallas- ja kinnisvaraga;
7) organiseerib kaubanduslikku tegevust kultuuriüritustel;
8) omandab oma tegevuses vajalikku vallas- ja kinnisvara;
1.4. Ühingu tähtaeg
Ühing on asutatud määramata ajaks
1.5.Ühingu majandusaasta
Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta (01.jaanuar-31.detsember).
II Ühingu liikmed
2.1.Ühingu liige
Ühingu liikmeteks võivad olla harrastusmuusikast ning kultuurist huvitatud füüsilised ja juriidilised
isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad Ühingu tegevuses ning tasuvad
ühekordselt sisseastumismaksu ja vajadusel liikmemaksu.

2.2.Liikmete õigused
Ühingu liikmel on õigus:
1) osaleda Ühingu tegevuses ja aidata kaasa Ühingu eesmärgi täitmisel;
2) võtta iseseisvalt osa Ühingu üldkoosolekutest;
3) olla valitud Ühingu valitavatesse organitesse;
4) võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
5) sada juhtorganitelt teavet Ühingu tegevuse kohta;
6) osaleda teiste mittetulundusühingute tegevuses, kui see ei kahjusta Ühingu huve;
7) esitada Ühingu juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevuse kohta;
8) esitada Ühingu juhtorganitele taotlusi materjaalse või moraalse toetuse saamiseks
2.3. Liikmete kohustused
Ühingu liikmed on kohustatud:
1) järgima Ühingu põhikirja ning Ühingu juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid, mis on vastavuses
seaduse ja käesoleva põhikirjaga;
2) osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse
kuulumisel nende töös;
3) tasuma õigeaegselt sisseastumismaksu ja vajadusel liikmemaksu;
4) võtma aktiivselt osa Ühingu tegevusest;
5) kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Ühingu vara;
6) täitma kõiki muid põhikirjast tulenevaid kohustusi.
2.4. Liikmemaks
Ühingu liikmeks saamisel tasuvad isikud ühekordse sisseastumismaksu ning vajadusel
liikmemaksu. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kehtestab Ühingu üldkoosolek.
2.5. Ühingu liikmeks vastuvõtmine
Ühingu liikmeks saamisel tuleb esitada kirjalik avaldus Ühingu juhatusele, mille kohta teeb juhtaus
otsuse 10 kalendripäeva jooksul alates avalduse juhatusele laekumise päevast. Ühingu liikmeks
vastuvõtu otsustab juhatus poolthäälteenamusega.
2.6. Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine
Ühingu liimed võivad Ühingust välja astudajuhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel.
Liikmelisus Ühingus lõpeb juhatusele lahkumisavalduse esitamisele järgnevast päevast eeldusel, et
kohustused Ühingu suhtes on nõuetekohaselt täidetud ja juhatus otsustab rahuldada Ühingust
väljaastumise avalduse.
Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata järgmistel uhtudel:
1) kui ühingu liige ei ole korduvalt tasunud liikmemaksu;
2) kui Ühingu liige ei täida Ühingu juhtorganite kirjalikke korraldusi, rikub Ühingu üritustel
korda või ei täida põhikirjast tulenevaid muid kohustusi;
3) kui Ühingu liige on süülise tegevusega Ühingule tekitanud varalist või moraalset kahju.
Liikme Ühingust väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse otsuse peale võib edasi kaevata
üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel sesseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.
Ühingust väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest
viivitamatult kirjalikult teatada.

III Juhtimine
3.1. Üldkoosolek
Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu
liikmed.
Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuus
kuud peale majandusaasta lõppu. Erakorralise üldkoosoleku peab juhatus kokku kutuma, kui seda
nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Juhatus teatab Ühingu
liikmetele kirjalikult üldkoosoleku toimumisest ette seitse kalendripäeva. Teates näidatakse ära
üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
Kui Ühingu liige soovib teatud küsimuse võtmist üldkoosoleku päevakorda, peab ta sellest
kirjalikult teatama juhatusele vähemalt neli nädalat enne üldkoosoleku toimumist.
Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete määramine;
4) juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles
tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
5) liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
6) vara jagamisel õigustatud isikute määramine;
7) majandusaasta aruannete kinnitamine;
8) juhatuse tegevuse üle järelvale teostamine;
9) revisjoni või audiitorkontrolli määramine;
10) Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
Üldkoosolekul on igal Ühingu liikmel üks hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt
hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest, kui seaduses pole ette nähtud suurema
häälteenamuse nõuet.
Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu
liikmetest.
Juhul, kui üldkoosolekul ei ole kohal vähemalt pooled Ühingu liikmed, kutsub juhatus kolme nädala
jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma
otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui
üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla, või annavad digaalse allkirja,l koosoleku
juhata ja protokollija.
3.2.
Juhatus
3.3.
Ühingu tegevust juhib juhatus. Ühingu igal juhatuse liikmel on Ühingu esindusõigus.
Juhatuses võib olla üks liige(juhataja) või mitu liiget. Kui Ühingu juhatuses on mitu liiget, valib
juhatus endale esimehe. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek viieks aastaks. Juhatuse liikme võib
üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjustest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud
lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

Juhatuse pädevusse kuuluvad kõik küsimused, mis ei ole antud seaduse või põhikirjaga
üldkoosoleku pädevusse.
Juhatuse ainupädevusse kuulub:
1) üldkoosoleku kokkukutsumine ja ettevalmistamine;
2) Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja
raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande üldkoosolekule esitamine;
3) Ühingu liikmete arvestuse korraldamine;
4) Ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;
5) sisseastumis- ja liikmemaksude kogumine;
6) Ühingu ürituste läbiviimine;
7) Ühingu majandustegevuse korraldamine;
8) vajadusel palgaliste töötajate tööle võtmine ja neile töötasu määramine;
9) muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
Juhatusel on õigus Ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega
koormata ilma üldkoosoleku otsuseta.
Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poolte juhatuse liikmetest.
Kui juhatus koosneb mitmest liikmest,on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juahtuse
koosolekus osalenud liikmete poolthäälteenamus. Hääte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse
esimehe hääl.
IV Ühingu ühinemine, jagunemine, lõppemine ja lõpetamine.
Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.
Ühingu tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu Ühingu üldkoosolekul rohkem kui 2/3
poolthäälteenamusega.
Ühing lõpetatakse:
1) üldkoosoleku otsusega;
2) pankrotimenetluse alustamisega Ühingu vastu;
3) Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
4) üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite
liikmed;
5) muul seaduses ettenähtud alusel.
Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine(likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
Likvideerijad lõpetavad Ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, rahuldavad võlausaldajkjate nõuded
ja jaotavad pärast võlausaldajate nõudete rahuldamist allesjäänud vara üldkoosoleku poolt määratud
õigustatud isikutele.
Kinnitanud juhatus:
Allan Aint, Tauno Timotheus

