Mittetulundusühing Kloogaranna Selts
Põhikiri
1. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing Kloogaranna Selts (edaspidi selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud
Kloogaranna kandi kohaliku elu edendamisest huvitatud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes
huvides ning juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi
õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.2 Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ning tema tegevuse
põhimõteteks on liikmete hääleõiguse võrdsus ning liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused
seltsi ees.
1.3 Selts on asutatud 20. septembril 2009. aastal tähtajatult.
1.4 Seltsi asukoht on Kloogaranna küla, Keila vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
2. Eesmärgid
2.1 Seltsi tegevuse eesmärk on Kloogaranna kandi seltsielu elavdamine ning arengule ja heakorrale
kaasaaitamine, tõstmaks ala kvaliteeti elukohana ja külastuskeskkonnana ning väärtustamaks ja
hoidmaks kohalikku looduskeskkonda, ajaloo- ja kultuuripärandit.
2.2 Tegevuse eesmärgist tulenevalt on seltsi ülesanded:
2.1.1 koondada kohaliku kogukonna liikmeid ja arendada ühistegevust, korraldades üritusi ja
muid ettevõtmisi;
2.1.2 koostada toetustaotlusi ja läbi viia projekte seltsi ürituste elluviimiseks ning kohaliku elu
parandamiseks, sh Kloogaranna puhke- ja vaba aja veetmise võimaluste ja infrastruktuuri
arendamiseks;
2.1.3 arendada koostööd teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ning juriidiliste ja füüsiliste
isikutega.
3. Liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord
3.1 Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib osaleda seltsi tegevuses.
3.2 Liikmeks soovija esitab sellekohase avalduse juhatusele, kes otsustab liikmeks vastuvõtmise.
3.3 Liikmelisus on seotud iga-aastase liikmemaksuga, mille suuruse ja tasumise korra määrab seltsi
üldkoosolek. Liikmemaksu võib asendada seltsi eesmärkide saavutamiseks tehtav vabatahtlik töö, sh.
sponsorite leidmine või teenuse osutamine seltsile.
3.4 Liikmete arvestust korraldab seltsi juhatus.
3.5 Liige võib omal soovil seltsist välja astuda, esitades sellekohase kirjaliku avalduse juhatusele.
Seltsi liige loetakse väljaastunuks avalduse esitamisele järgnevast päevast.
3.6 Juhatuse otsusel võib liikme seltsist välja arvata põhikirja sätete mittetäitmisel või seltsi olulisel
määral kahjustamise tõttu.
3.7 Liikme väljaarvamise otsustab juhatus seaduses ettenähtud korras.
3.8 Seltsi füüsilisest isikust liige arvatakse seltsi nimekirjast välja tema surma korral ning juriidilisest
isikust liige tema likvideerimise korral.
3.9 Seltsist omal soovil lahkunud või juhatuse otsusega seltsist väljaarvatud isikule liikmemaksu ei
tagastata.
4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1 Seltsi liikmel on õigus:
4.1.1 osaleda seltsi tegevuses;
4.1.2 osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
4.1.3 osaleda sõnaõigusega juhatuse koosolekutel, mis on kõigile liikmetele avatud;
4.1.4 olla valitud seltsi juhatuse ja muu organi liikmeks;
4.1.5 teha ettepanekuid seltsi tegevust puudutavates küsimustes ning saada juhatuselt
teavet seltsi juhtimise kohta.
4.2 Seltsi liige on kohustatud:

4.2.1 järgima seltsi tegevuses osaledes seltsi põhikirja ja täitma endale võetud kohustusi;
4.2.2 kasutama heaperemehelikult seltsi vara ja heastama seltsi varale tekitatud kahju;
4.2.3 tasuma tähtaegselt liikmemaksu;
4.2.4 teatama seltsi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks ja info edastamiseks vajalikud
isiku- ja kontaktandmed ning nende muutumisel teavitama juhatust sellest ühe kuu jooksul;
4.2.5 hoidma ja kaitsma seltsi mainet ning käituma heasoovlikult seltsi liikmete suhtes.
5. Juhtimine
5.1 Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste
vastuvõtmisel lähtutakse mittetulundusühingute seadusest.
5.2 Üldkoosoleku pädevuses on:
5.2.1 põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
5.2.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
5.2.3 tegevus- ja majandusaasta aruannete kinnitamine;
5.2.4 juhatuse või muu juhtorgani liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes üldkoosoleku esindaja määramine;
5.2.5 liikmemaksu suuruse ja maksmise korra kehtestamine;
5.2.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
5.3 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab juhatus ette teatama vähemalt neliteist päeva, saates
liikmetele üldkoosoleku kutse või teate selle avaldamisest. Kutses on näidatud koosoleku toimumise
aeg, koht ja päevakord. Seltsi liikmel on õigus seitsme päeva jooksul teate kättesaamisest lisada
päevakorda täiendavaid punkte.
5.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole seltsi liikmetest või nende volitatud
esindajatest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud ja esindatud liikmetest. Isikuvalimisel loetakse valituks kandidaat, kes saab teistest enim
hääli; häälte jagunemisel võrdselt heidetakse liisku.
5.5 Seltsi tegevust juhib juhatus, mis valitakse üldkoosoleku otsusega kolmeks aastaks.
5.5.1 Juhatuses on kolm kuni viis liiget.
5.5.2 Juhatus valib juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe, kes juhib ja korraldab juhatuse
tööd.
5.5.3 Allkirja- ja esindusõigus on kahel juhatuse liikmel ühiselt.
5.5.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline,
kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
5.5.5 Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vaja juhatuse liikmete lihthäälteenamust; häälte
jagunemisel võrdselt otsustab juhatuse esimehe hääl.
6. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine
6.1 Seltsi jagunemine või ühinemine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.
6.1.1 Ühinemise või jagunemise otsuses nimetatakse seltsi õigusjärglane või õigusjärglased,
kellele lähevad üle seltsi õigused ja kohustused.
6.2 Seltsi tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
6.2.1 Seltsi tegevus lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla kahe.
6.2.2 Seltsi tegevuse lõpetamise võib otsustada üldkoosoleku vastavasisulise otsusega. Otsus
on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud
liikmetest.
6.3 Seltsi tegevuse lõpetamisel likvideeritakse selts seaduses sätestatud korras.
6.3.1 Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu, sihtasutuste või avalik-õigusliku juriidilise isiku
valdusesse.
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