Mittetulundusühing Al Driftteam MTÜ Põhikiri

I Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Al Driftteam MTÜ (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse
alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis
tegutseb avalikes huvides.
1.2. Seltsi asukohaks on Viimsi, Eesti Vabariik
1.3. Seltsi eesmärgiks on toetada Eesti autosporti
1.5. Seltsi põhitegevusteks on Al Driftteam MTÜ sõitjate abistamine, toetamine ,
juhendamine ja koordineerimine. Drift autospordi arendamine ja tutvustamine.
Noortele autospordiga tegelemise võimaluste tutvustamine ja pakkumine.

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning
väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.1.1 Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks astumise kohta esitatakse suuline või
kirjalik avaldus seltsi juhatusele.
2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus
2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Juhatus võib liikme Seltsist välja arvata, kui ta ei ole täitnud põhikirjast
tulenevaid liikmekohustusi või on kahjustanud seltsi mainet. Seltsist väljaarvatud
liige võib üldkoosolekult taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist.
Juhatuse liikme väljaarvamine Seltsist kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse.
2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades
selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele järgmisel seltsi üldkoosolekul ja
tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel
juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3
juhatuse liikmetest.

2.5.1 Asutajaliikme väljaarvamist liikmest või juhatusest saab teha ainult tema
kirjalikul soovil või vääramatutel põhjustel.
2.6. Liikmel, kes lahkub või arvatakse välja Seltsist, pole mingit õigust Seltsi
varale.

III. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma kehtestatud liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad

kontaktandmed;
d) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb
aasta kestel
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi ja
õigusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks
hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) revisjoni määramine ja selle läbiviimise kord ja volitatud isik
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine.
e) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste
määramine nimetatud tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse
4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse
päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise
aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne
üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate e-maili teel.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole seltsi liikmetest
või nende esindajatest
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest
V. Juhatus
5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3-5 liiget
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 5 aastaks.
5.3. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 5000 eurot,
sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete
poolthäälteenamus.
5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord aastas.
5.6. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe ja
aseesimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed
5.7. Seltsi organite liikmed täidavad oma ülesandeid üldjuhul tasuta. Vastavalt
eelarvele võib Seltsi üldkoosolek otsustada hüvitada juhtimisorganite liikmetele
konkreetsete ülesannete täitmisel tehtud kulutused või kinnitada neile töötasu
5.8. Esimehe ajutisel äraolekul või mõne muu mööduva takistuse puhul täidab
esimehe ülesandeid aseesimees.
VI RAHALISED VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS
6.1. Seltsi finantsaastaks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01.jaanuar ja
lõpp 31.detsember.

6.1.2 Seltsi varaks loetakse seltsi liikmete ja muude isikute seltsi varaks ostetud ja annetatud,
samuti seltsi tegevuse käigus vastavalt põhikirjale omandatud vara.
6.2. Selts saab tulu:
6.2.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
6.2.2. Ürituste ja koolituse korraldamisest;
6.2.3. Erialakirjanduse ja meenete müügist;
6.2.4. Sponsorite sihtlaekumistest;
6.2.5. Annetustest ja kingitustest;
6.2.6. Lepingulisest tegevusest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
6.3. Seltsi raha kasutatakse:
6.3.1. Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;
6.3.2. Seltsi materiaalsete kulutuste katteks põhikirjaliste ülesannete täitmisel;
6.3.3. Seltsi rahalisi vahendeid kasutatakse vähemalt kahe (2) juhatuse liikme
korraldusel ning juhatuse nõusolekul.
VII ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1.Seltsi tegevus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
7.2.Seltsi tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, mille vastuvõtmiseks on
vaja ¾ häälteenamus.
7.3.Seltsi tegevus lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla kahe (2).
7.4. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud juhtudel ja
korras.
7.5. Seltsi tegevuse lõpetamise korral jagatakse ühingu vara kõigi liikmete vahel
võrdselt.

