MTÜ ÜHEPUULOOTSIKU ÜHING
PÕHIKIRI
I. Üldsätted
1. Mittetulundusühing nimetusega Ühepuulootsiku Ühing (edaspidi: Ühing) on
vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon,
mis tegutseb avalikes huvides.
2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tori vald.
3. Ühingu eesmärgiks on ühepuulootsikukultuuri säilitamine ja edendamine.
4. Ühing põhitegevusteks on ühepuulootsiku ehk haabja ehituse ja kasutuse
tutvustamine, ühepuupaatidega seonduvale elulaadile ja käsitööoskustele
kaasaaitamine ning selle oskuse püsimise tagamine.
5. Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks korraldatakse üritusi, kampaaniaid ja
koolitusi, antakse välja stipendiume, kogutakse ja tehakse annetusi, kirjastatakse ja
levitatakse õppematerjale ja infokandjaid ning tegeletakse oma eesmärgile vastavalt
ning seadusega lubatud piires muu majandustegevusega.
II. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning
väljaarvamise tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes
soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja on tasunud
aastase liikmemaksu väärtuses sisseastumismaksu.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata, kui:
a) liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
b) liikme tegevus pole kooskõlas Ühingu eesmärkidega või põhjustab Ühingu
mainele olulist kahju;
c) liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu
üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades
selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat
enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise
küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle
poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite
otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma
kehtivad kontaktandmed;
d) vastama juhatuse kirjalikele pöördumistele hiljemalt seitsme kalendripäeva
jooksul;
e) tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus
lõpeb aasta kestel.
3.3. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele,
temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele
ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
IV JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete Üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik
ühingu liikmed.
4.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata koosolekul esindatud liikmete
arvust.
4.4. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget,
kelle määrab Üldkoosolek.
4.5. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku
toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
4.6. Liikmemaksu kogumise ja suuruse üle otsustab Üldkoosolek.
4.7. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
V. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
5.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
korras.
5.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või Üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
5.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles
jäänud vara üle sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute,
sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule.

