MTÜ Läänemaa Orienteerumisklubi Okas
PÕHIKIRI
I.
Üldsätted
1. Läänemaa orienteerumisklubi Okas (edaspidi “klubi”) on mittetulundusühinguna avalikes
huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja
oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
2. Klubi ühendab orienteerumise vastu huvi tundvaid ja tervise või võistlusspordiga tegelevaid
ning mõne muu spordiala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas
kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast.
4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
5. Klubi eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
6. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
7. Klubi asukoht ja juriidiline aadress on Lääne-Nigula vald, Läänemaa 90802 ning tema
tegevuspiirkonnaks on Lääne maakond.
8. Klubi on asutatud Haapsalus, 10 veebruaril 1989 aastal.
II.
Klubi eesmärgid ja tegevus
9. Klubi tegevuse eesmärkideks on klubiliikmete ühistest huvidest lähtudes erinevate spordialade
viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistluspordini ning oma liikmete
ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.
10. Eesmärkide saavutamiseks klubi:
 Annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;
 Propageerida loodusharidust ja keskkonnateadlikkust;
 Propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse spordist huvitatud noori nende
vanemaid ja toetajaid;
 Korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust , organiseerib võistlusi, osavõtte
võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi esindajaid võistlusteks nii
kodu- kui välismaal, töötab välja võistluste juhendeid, palkab võimaluse korral
treenereid-juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi klubi liikmeid ja toetajaid;
 Arendab koostööd teiste spordiga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste
organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui
välismaal spordi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
 Loob vastavalt võimalusele soodustingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel,
võistlusteks osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;
 Viib spordivahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi
annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema
põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ning sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid;
 Teostab lepingulisi töid klubi tegevuseks vajalike vahendite hankimiseks ja ürituste
läbiviimiseks.
11. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad
käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset
sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
12. Klubisse võetakse kirjaliku avalduse alusel klubi juhatuse poolt.

13. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda.
14. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle
tasumise tähtaja füüsilisest isikust liikmetele ning juriidilisest isikutest liikmetele kinnitab klubi
üldkoosolek. Klubi noorliikmetele võib kehtestada madalama sisseastumis- ja liikmemaksu
juhatuse otsusel.
15. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või
on kahjustanud oluliselt klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata
klubi juhatuse otsuseid või ei maksa liikmemaksu.
Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.
16. Klubi liikmel on õigus:
 Osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevuses;
 Kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
 Osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi
juhtorganitesse;
 Esitada juht- ja kontrollorganitele ettepanekuid ja arupärimisi;
 Kasutada klubi sümboolikat ja eeliskorras klubi vara.
17. Klubi liikmed on kohustatud:
 Järgima klubi põhikirja ja juhtorganiste otsuseid ja korraldusi;
 Tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu;
 Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara.
III.
Klubi juhtimine ja järelvalve
18. Klubi kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.
19. Jooksva töö juhtimiseks valib üldkoosolek 3-5 liikmelise juhatuse. Juhatuse tööd korraldab
juhatuse esimees.
20. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks
kord aastas. Klubi juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku 50% klubi liikmete
nõudmisel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole klubi liikmetest.
Kvoorumi puudumisel teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata
osalejate arvust. Klubi üldkoosolekust annab juhatus teada vähemalt 7 päeva enne üldkoosolekut.
21. Klubi üldkoosolek:
 Võtab vastu klubi põhikirja ja teeb selles muudatusi;
 Valib juhatuse ja revidendi, määrab nende volituse aja;
 Määrab sisseastumis-ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra;
 Kuulab juhatuse- ja revidendi aruandeid ning kinnitab need:
 Otsustab klubi tegevuse lõpetamise küsimuse;
 Otsustab muid klubi tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu juhatuse pädevusse.
22. Klubi üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees, tema äraolekul üks juhatuse liige.
Otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamuse teel. Häälte võrdsuse korral otsustab koosoleku
juhataja hääl. Hääletamine on avalik, kui ükski klubi liige ei nõua salast hääletamist.
23. Klubi juhatus on vähemalt kolme liikmeline ning valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.
Juhatus valib liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Klubi esindavad juhatuse liikmed, kes
omavad allkirja õigust ilma volituseta, Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel
tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
24. Klubi juhatus:
 Võtab vastu liikmeid ja arvab liikmest välja ning peab liikmete arvestust;
 Käsutab klubi varasid ja vahendeid;
 Sõlmib klubi tegevuseks vajalikke lepinguid;






Kutsub kokku ja korraldab üldkoosolekuid;
Korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist;
Kinnitab sümboolika kavandid ja statuudid;
Kinnitab klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendid ja eelarve. Kinnitab
klubi võistkonnad, kohtunikud ja treenerid ning lahendab muid klubi tegevust
puudutavad üldküsimused.
25. Klubi juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees. Otsused võetakse
vastu lihthäälte enamusel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
V. Klubi vahendid, vara ja aruandlus
26. Klubi vara ja vahendid moodustuvad:
 Siseastumis- ja liikmemaksudest;
 Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
 Toetustest kohalike omavalitsuste eelarvest;
 Riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikult ja ülemaalistelt spordiliitudelt;
 Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud tuluüritustelt, sponsor- ja
reklaamilepingutest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intresside tulust,
lepingulistest töödest ja muudest laekumistest.
27. Klubi vara ja vahendid kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi
eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi
võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks, rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne. Oma
liikmetele ja teistele organisatsioonidele lepingulisel alusel.
28. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna
varalist vastutust klubi kohustuste eest.
29. Klubi rahandusaastaks on kalenderaasta.
30. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Klubi
maksab vajalikud maksud ja esitab seadusega nõutud aruanded.
VI. Klubi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine
31. Klubi ühinemise, jagunemise ning tegevuse lõpetamise otustab klubi liikmete üldkoosolek
oma otsusega, kui selle poolt on 2/3 klubi tegevliikmetest.
32. Klubi tegevuse võib lõpetada ka muudel seaduses ettenähtud juhtudel.
33. Klubi tegevuse lõpetamisel toimub klubi likvideerimine, klubi likvideerijateks on juhatuse
liikmed.
34. Klubi oma tegevuse lõpetamiseks moodustab likvideerimiskomisjoni ning määrab selle
töökorra vastavalt kehtivale seadusandlusele. Klubi tegevuse lõpetamisel kohtuotsusega määrab
klubi likvideerimiskomisjoni kohus.
35. Klubi likvideerimisel võib vara üle anda samalaadsete eesmärkidega liidule või kasutada vara
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides. Klubi likvideerimisel kuulub
allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja kantud ühingule või avalik õiguslikule juriidilisele isikule.
36. Kõik klubi likvideerimisega seotud küsimused lahendatakse vastavalt kehtivale
seadusandlusele.
Klubi põhikirja parandatud ja täiendatud redaktsioon on vastuvõetud klubi üldkoosolekul
05. aprillil 2007 Haapsalus
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