MITTETULUNDUSÜHINGU PÄRNU FOTOKLUBI
PÕHIKIRI
1. ÜHINGU NIMI, ASUKOHT, EESMÄRK JA MAJANDUSAASTA
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Pärnu Fotoklubi (edaspidi nimetatud Ühing).
1.2 Ühingu asukoht on Pärnu linn, Eesti Vabariik.
1.3 Ühingu eesmärk on tegeleda fotograafia ja kõige sellega seonduvaga ning propageerida seda;
tõsta fotoalaseid teadmisi ja propageerida fotokultuuri Pärnumaal; korraldada fotokonkursse ja
-näitusi.
1.4 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.5 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6 Ühing on asutatud 04.02.2009 tähtajatult.
2. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE
TINGIMUSED JA KORD
2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.1.1 Ühingu liikmeks astuja esitab Ühingu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku või
digitaalselt allkirjastatud avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirjajärgseid liikmele
langevaid õigusi ja kohustusi.
2.1.2 Ühingu liikmeks astuja tasub Ühingu üldkoosoleku poolt määratud liikmemaksu kolme kuu
jooksul peale liikmeks astumise avalduse esitamist; vastasel juhul muutub liikmeks
astumise avaldus kehtetuks.
2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmist otsustab Ühingu juhatus.
2.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud avalduse.
2.4 Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
2.4.1 Ühingu liige kahjustab Ühingu mainet.
2.4.2 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikul teel enne koosoleku toimumist ja tal
on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.
Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 51% juhatuse
liikmetest.
3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
3.1.2 saada Ühingu juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta.
3.2 Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel Ühingu põhikirja, Ühingu juhatuse ja üldkoosoleku
otsuseid;
3.2.2 teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma nime,
perekonnanime, isikukoodi, aadressi ning teatama uued andmed hiljemalt 2. kuu jooksul
pärast nende muutumist;
3.2.3 tasuma Ühingu juhatuse poolt määratud tähtajaks Ühingu liikmemaksu Ühingu
majandusaasta eest.
4. ÜLDKOOSOLEK
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, millel iga Ühingu liikmel on üks
hääl.
4.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 põhikirja muutmine;
4.2.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.3 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja
määramine;
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4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
Ühingu majandusaasta liikmemaksu määramine;
Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse
pädevusse.
4.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1 Ühingu majandusaasta aruande kinnitamiseks;
4.3.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;
4.3.3 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/3 Ühingu liikmetest.
4.5 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ainult Ühingu liige.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud
Ühingu liikmetest.
4.7 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul
osalenud Ühingu liikmetest.
4.8 Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 Ühingu liikmete
nõusolek.
5. JUHATUS
5.1 Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, millel on vähemalt 1 liige, kuid mitte rohkem
kui 3. liiget.
5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2. aastaks.
5.3 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
5.4 Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse
koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.5 Punktis 5.3 sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata,
kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
6. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE
6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2 Ühingu likvideerijaks on juhatus.
6.3 Ühingu likvideerimisel jagatakse Ühingu vara üldkoosolekul vastu võetud otsuse alusel.

14.01.2010 Pärnu linnas

MTÜ Pärnu Fotoklubi juhatus:

Olev Mihkelmaa
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