
MITTETULUNDUSÜHINGU VILJANDI LAUATENNISEKLUBI SAKALA

        PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi klubi) nimi on MITTETULUNDUSÜHING

VILJANDI LAUATENNISEKLUBI SAKALA .

1.2. Klubi põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 25.03.2007.a.
1.3. Klubi on vabatahtlikult liitunud isikute mittetulunduslik ühendus, mis tegutseb
avalikes huvides ja mille eesmärgiks ega põhitegevuseks ei ole majandustegevuse
kaudu tulu saamine.Klubi kasutab oma tulu vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
 ega jaota kasumit oma liikmete vahel.
1.4. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik , mille õigusvõime tekib tema kandmisega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
1.5.Klubil on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.6. Klubi on asutatud 15.jaanuaril 1989.aastal .
1.7. Klubi asukohaks on Vaksali 4, Viljandi linn 71020, Eesti Vabariik .
1.8. Klubi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril .

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1. Klubi eesmärgiks on lauatennise arendamine Viljandimaal. Sealjuures luuakse
soodsad võimalused erineva tasemega eri vanuses sportlastele ala harrastamiseks
nii tipptasemel, kui ka rahvaspordi tasemel. 
2.2. Klubi koolitab oma treenereid täienduskoolitustel eesmärgiga tõsta nende
kvalifikatsiooni .
2.3. Klubi koondab kõiki lauatennisest huvitatud inimesi sooviga leida neile
võimetekohast tegevust .
2.4. Klubi koolitab oma kohtunikke ning muretseb neile vajalikke vahendeid
lauatennisevõistluste läbiviimiseks.
2.5. Klubi korraldab sportlastele treeninglaagreid ja aitab Kultuuriministeeriumi 
ning sponsorite kaudu rahastada sportlaste võistlussõite.
2.6. Klubi üritab luua kõigile tippsportlastele ja harrastajatele võimalikult head
treeningtingimused.
2.7. Klubi korraldab konkursse stipendiumite ja toetuste taotlemiseks sportlastele,
treeneritele, lauatennisekohtunikele ja teistele lauatennisega seotud inimestele .
2.8. Klubi viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil
läbi tasulisi spordiüritusi , võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi ,korraldab
loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid .
2.9. Klubi tegevus on heategevuslik, pakkudes oma liikmetele teenuseid  ja sportimiseks
 vajaminevaid vahendeid omahinnaga või tasuta või mingil muul kasumit
mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust.
2.10. Klubi korraldab Viljandis üleriigilise,rahvusvahelisi ja kohaliku tähtsusega võistlusi.
2.11. Klubi osaleb oma liikmetega riigi meistrivõistlustel .
2.12. Klubi propageerib lauatennist ja korraldab Viljandimaa koolides näidistreeninguid .
Võimaluse korral aitavad klubi treenerid läbi viia koolides lauatennisega seotud
huvialaringide tööd .
2.13.Klubi ei jaga oma vara ega tulu ja ei anna materiaalselt või rahaliselt hinnatavaid
 soodustusi oma asutajatele,liikmetele, juhtimis- või kotrollorgani liikmetele .
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III KLUBI VARA

3.1. Klubi vara moodustub annetustest, ühingu tegevusest saadavast, projektipõhistest
 sihtotstarbelistest laekumistest ja muudest laekumistest .
3.2. Klubi vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

IV KLUBI LIIKMED

4.1. Klubi liikmeks võib olla iga lauatennisest huvitatud isik , kes on nõus täitma
klubi põhikirja ja valmis tegema ühiskondlikku tööd klubi heaks.Klubi liige peab
käituma oma kaasliikmete suhtes lugupidavalt ning vajdusel aitama kaasa ürituste
korraldamisel ja läbiviimisel.Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab klubi juhatus.
4.2. Klubi liikmeks saab astuda oma suulise või kirjaliku avalduse alusel, esitades
ühtlasi oma isikuandmed ja tasudes ära klubi üldkoosoleku poolt määratud aastamaksu
maksu ja sisseastumismaksu .Klubi liikmeks astujal peab olema soovitaja klubi
liikmete hulgast.
4.3. Klubi võib keelduda oma liikmeks vastu võtmast inimest, kes on korda saatnud
ühiskonnavastaseid tegevusi ning kelle maine võib kahjustada klubi .Klubi võib
keelduda oma liikmeks vastu võtmast ka mingil teisel olulisel põhjusel .
4.4. Klubist lahkumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mida käsitletakse 1 kuu vätel. .
Eesti Lauatenniseliidu poolt on kehtestatud ühest klubist teise ülemineku  kuupäevaks
on 1.juuli . Kui tahetakse klubi vahetada vahepealsel perioodil, siis tuleb teha
  Eesti Lauatenniseliidule kahepoolne kirjalik avaldus, mille lahendab Eesti
 Lauatenniseliidu juhatus.
Klubist lahkudes tagastab klubi liige kõik klubi vara.
4.5.Klubi liikme võib klubist välja arvata, kui ta ei täida endale põhikirjaga võetud
kohustusi.
4.6. Klubil on auliikmed, kes kinnitatakse klubi üldkoosoleku otsusega.Klubi auliige
ei pea maksma aastamaksu .Klubi auliikmeks saab väga silmapaistva ja pikaajalise
 tegevuse eest lauatennise arendamisel Viljandimaal.
4.7. Klubil võib olla ka toetajaliige, kes ise ei tegele lauatennisega, vaid toetab
meie üritusi rahaliselt või materiaalselt .Toetajaliikmele kehtib sama aastamaks,
kui tavaliikmele.
4.8. Klubi juhatus peab klubi liikmete registrit, kus on ära märgitud klubi liikme
ees - ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress ja telefon .
4.9. Klubi liikme surma korral lõpeb ka tema liikmelisus klubis.
4.10. Klubi liikme liikmelisus lõpeb ka kahe klubi ühinemisel, kui muutub klubi
nimi .

V KLUBI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Klubi liikme õigused kehtivad alates liikmeks vastuvõtmise päevast .
5.2. Klubi liikmel on õigus võtta osa üldkoosolekust isiklikult või esindaja kaudu .
5.3. Klubi liikmel on õigus valida ja olla valitud juhtimisorganitesse.
5.4. Klubi liikmel on õigus saada teavet klubi tegevuse kohta ning tutvuda klubi
majandusaasta - ja tegevusaruandega.
5.5. Klubi liikmel on õigus astuda klubist välja.
5.6. Klubi liikmel on õigus kasutada kõiki põhikirjast ja seadustest tulenevaid õigusi.
5.7. Klubi liikmel on õigus keelduda mõnest talle mittesobivast kohustusest .
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5.8. Klubi liikmel on kohustus järgida kõiki põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest
tulenevaid otsuseid
5.9. Klubi liikmel on kohustus järgida juhatuse otsuseid .
5.10. Klubi liikmel on kohustus osa võtta klubi tegevusest.
5.11. Klubi liikmel on kohustus hoida oma sportliku tegevusega ning käitumisega 
klubi mainet kõrgel.
5.12. Klubi liikme kohustused lõpevad tema väljaastumisega klubist.

VI ÜLDKOOSOLEK

6.1. Klubi kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek .
6.2. Klubi liikmete üldkoosoleku pädevusse kuulub põhikirja muutmine, põhikirja
täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine .
6.3. Klubi liikmete üldkoosolek kinnitab klubi majandusaasta ja tegevusaruande .
6.4. Klubi liikmete üldkoosolek otsustab klubi tegevuse lõpetamise, klubi ühinemise
ning klubi jagunemise.
6.5. Klubi liikmete üldkoosolek otsustab klubi tegevuse eesmärkide muutmise .
6.6. Klubi liikmete üldkoosolek teeb järelvalvet klubi juhatuse tegevuse üle ning
annab hinnangu juhatuse tööle .
6.7. Klubi liikmete üldkoosoleku ülesanne on klubi juhatuse liikmete valimine ja 
nende ennetähtaegne tagasikutsumine .
6.8. Klubi liikmete üldkoosolek võib anda klubi liikmetele täiendavaid õigusi ja
kohustusi .
6.9. Klubi liikmete üldkoosoleku pädevuses on juhatuse liikmete tasustamise
aluste kehtestamine .
6.10. Klubi liikmete üldkoosolek otsustab kõik küsimused, mis pole põhikirjas ning
juhatuse pädevuses.
6.11. Klubi liikmete üldkoosolekud on korralised ja toimuvad vähemalt üks kord
aastas .Koosoleku kutsub kokku klubi juhatus .
6.12. Klubi liikmete erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda
nõuab 10 % liikmete arvust või 2/3 juhatuse liikmetest või, kui seda nõuab mingi
tekkinud probleem, mille lahendamine ei ole juhatuse pädevuses .
Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb klubi juhatusele esitada
kirjalikult ning klubi juhatus peab selle täitma 1 kuu jooksul .Kui klubi juhatus ei ole
1 kuu jooksul erakorralist üldkoosolekut kokku kutsunud, siis on õigus seda teha
algselt kokkukutsumist nõudnud isikute grupil .
6.13. Klubi liikmetele tuleb teatada klubi liikmete üldkoosoleku toimumisest 
vähemalt 7 päeva ette .Kutses peab olema ära näidatud päevakord ning koosoleku
toimumise aeg ja koht .
6.14.Klubi liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel
on järgitud seadusest ja klubi põhikirjast tulenevaid nõudeid ning sellel osaleb või
on esindatud rohkem kui pooled klubi liikmetest .Igal klubi llikmel on üldkoosoleku
otsuse vastuvõtmisel üks hääl.Iga klubi liige võib oma häält kasutada isiklikult või
esindaja kaudu, kellele on antud kirjalik volikiri .
6.15. Klubi liige ei saa hääletamisest osa võtta, kui hääletamine on seotud tema 
isikuga .Näiteks klubi kohtuvaidluse alustamine temaga või klubi varaline nõue tema 
vastu seoses klubi vara hävitamise või rikkumisega jne.
6.16. Klubi liikmete üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui poolt hääletas üle poole
koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest .
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6.17.Isiku valimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte
võrdsel jagunemisel heidetakse liisku .
6.18. Klubi tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2 / 3 klubi liikmete poolthääl .
6.19. Klubi liikmete üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad
alla koosoleku juhataja ja protokollija .
6.20. Kohus võib võib klubi liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse või
põhikirjaga vastuolus oleva klubi liikmete üldkoosoleku otsuse, kui vastav avaldus
on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest .

VII KLUBI JUHATUS

7.1.Klubi juhatus on klubi alaliselt tegutsev juhtimisorgan .
7.2. Klubi juhatuse liikmete arv määratakse klubi üldkoosoleku otsusega arvestusega,
et juhatusse kuulub üks kuni viis liiget .
7.3. Klubi juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt neljaks aastaks .
7.4. Klubi juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ( klubi presidendi ).
7.5. Klubi üldkoosolekul on õigus klubi juhatuse liige oma otsusega tagasi kutsuda .
7.6. Klubi juhatuse ülesanne on klubi üldkoosoleku otsuste elluviimine .
7.7. Klubi juhatuse kohustuseks on uute liikmete vastuvõtmise ja soovijate väljaastumise
üle otsustamine .
7.8. Klubi juhatus peab klubi liikmete registrit .
7.9. Klubi juhatuse pädevusse kuulub tehingute tegemine klubi nimel, sealhulgas
inventari muretsemiseks pangalaenu võtmine.
7.10. Klubi juhatuse ülesanne on klubi raamatupidamise korraldamine .
7.11. Klubi juhatuse ülesanne on klubi aasta raamatupidamis - ja tegevusaruande
koostamine ning esitamine üldkoosolekule .
7.12. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik
juhatuse liikmed.
7.13. Klubi juhatus kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Juhatuse otsused on 
kehtivad, kui nende poolt on üle poole juhatuse liikmetest . Klubi jooksvad küsimused
otsustatakse meile teel .
7.14. Klubi juhatuse liikmel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike
kulutuste eest hüvitist .
7.15. Klubi juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste
vastuvõtmise või vastu võetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel klubile tekitatud
varalise kahju eest .
7.16. Klubi juhatuse liikmed esindavad klubi kõikides õigustoimingutes ühiselt,
välja arvatud klubi president, kes esindab klubi ainuisikuliselt .

VIII KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Klubi tegevus kõpetatakse üldkoosoleku otsusega.
8.2. Klubi tegevus lõpetatakse pankrotimenetluse alustamisel klubi vastu.
8.3. Klubi tegevus lõpetatakse, kui klubis on vähem, kui 5 liiget .
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8.4. Klubi tegevus lõpetatakse, kui klubi liikmete üldkoosolek ei ole võimeline
määrama seaduses ja põhikirjas ettenähtud organite liikmeid .
8.5. Klubi tegevus lõpetatakse, kui selle poolt hääletab üle poole klubi liikmete
üldkoosolekul osalenud või esindatud klubi liikmetest .
8.6. Klubi tegevuse lõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
8.7.Klubi tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule või sihtasutusele
 või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, s.h. riigile või kohalikule omavalitsusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud  Viljandi Lauatenniseklubi Sakala liikmete üldkoosoleku
otsusega 25.märtsil 2007.a. Viljandis .

Peeter Allikoja
MTÜ Viljandi Lauatenniseklubi Sakala president
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