MTÜ MÄGILASED PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.Mittetulundusühing nimega mittetulundusühing Mägilased (edaspidi klubi) on
vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev mittetulundusühing, mille
põhitegevus on vibuspordi toetamine ja vibujahi metoodika väljatöötamine, arendamine ja -harrastamine.
2. Klubi asukoht on Potimetsa talu, Kastolatsi küla, Otepää vald.
3. Oma tegevuses juhindub klubi Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast
põhikirjast .

II KLUBI EESMÄRK
4. Klubi tegevusaladeks ja eesmärkideks on:
4.1 vibuspordi arendamine ja tutvustamine ning oma liikmetele vibuspordi
harrastamiseks soodsate tingimuste loomine;
4.2 noorte kaasamine vibusporti;
4.3 vibujahi metoodika väljatöötamine, - arendamine ja –harrastamine;
4.4 jahi pidamine ja korraldamine.
5. Klubi ülesanneteks on:
5.1 liikmete ühiste huvide kaitsmine ning vibuspordist ja vibujahist huvitatud
inimeste koondamine ja ühendamine;
5.2 vibuspordialaste võistluste, koolituste ja muude ürituste korraldamine ( v.a
litsenseeritav tegevus);
5.3 vajaliku spordivarustuse hankimine ja hooldamine;
5.4 vibuspordi ja vibujahi propageerimine.

III KLUBI LIIKMESKOND
6. Klubi liikmeks võivad olla vibuspordist huvitatud kodanikud, kes on vähemalt 18
aasta vanused.
7. Klubi noorliikmeks võib astuda alates 14 eluaastast. Selleks peab avaldusel olema
lapsevanema või hooldaja nõusolek. Klubi noorliikmetele ei laiene käesoleva
põhikirja punktides 14.2 ja 14.4 sätestatud õigused.
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8. Klubi liikmeks ei saa olla psüühiliselt haiged isikud. Samuti võib juhatus keelduda
liikme vastuvõtmisest, kui liikmeks astuda sooviv isik on sellise füüsilise puudega,
mis takistab vibu õiget käsitsemist.
9. Klubi liikmeks astumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus. Juhatus
otsustab vastuvõtmise küsimuse 14 päeva jooksul.
10. Klubi liikmemaksu ja ürituste osavõtutasude suuruse ning tasumiskorra
järgmiseks aastaks määrab igal aastal klubi juhatus.
11. Klubist välja astumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus. Klubist saab
välja astuda pärast 2 nädalase etteteatamistähtaja möödumist. Klubi juhatus kustutab
pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist klubist välja astunu klubi
nimekirjast.
12. Liige võidakse juhatuse otsusega klubist välja arvata, kui ta:
12.1 ei täida klubi põhikirja ja muid selle alusel klubi organite poolt vastu
võetud otsuseid ja klubi tegevust reguleerivate dokumentide nõudeid;
12.2 kahjustab klubi mainet olulisel määral;
12.3 ei ole tasunud liikmemaksu;
12.4 ei ole 2 aasta jooksul osalenud klubi tegevuses või üldkoosolekutel.
13. Liikme väljaarvamise ettepaneku võib teha iga klubi liige. Liikme väljaarvamise
otsustab juhatus hiljemalt ettepaneku saamisele järgneval korralisel koosolekul.
Liikme väljaarvamise otsusest ja selle tegemise põhjustest teatab juhatus väljaarvatud
liikmele viivitamatult kirjalikult. Majandusaasta kestel väljaarvatud liige on
kohustatud tasuma oma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.
14. Liikmel on õigus:
14.1 võtta osa kõigist klubi korraldatavatest üritustest;
14.2 osaleda hääleõiguslikuna klubi üldkoosolekute töös ning valida ja olla
valitud klubi juhtorganitesse;
14.3 klubist omal soovil välja astuda;
14.4 teha kirjalikke ettepanekuid ja arupärimisi valitavate organite tegevuse
kohta ning saada juhatuselt ühingu tegevuse kohta teavet;
14.5 esindada ametiisikuna klubi selle juhtorganite volitusel teistes
organisatsioonides ja üritustel.
15. Liige on kohustatud:
15.1 järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja klubi organite otsuseid;
15.2 tasuma õigeaegselt klubi liikmemaksu;
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15.3 kasutama klubi vara heaperemehelikult ja säästlikult;
15.4 tagama ohutuse vibulaskmisel vastavalt IFAA reeglite raamatule ning
täitma klubi poolt kehtestatud ohutusnõudeid;
15.5 teatama klubi juhatusele klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma
elukoha ja aadressi ning teatatma uued andmed 14 päeva jooksul peale nende
muutumist.

IV ÜLDKOOSOLEK

16. Klubi kõrgemaks juhtaorganiks on liikmete üldkoosolek, millel igal klubi liikmel
on 1 hääl, klubi noorliikmetel üldkoosekul hääleõigust ei ole. Üldkoosoleku kutsub
kokku juhatus vähemalt 1 kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud
erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust
ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmetest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui
kohal on üle poole klubi liikmetest. Juhatus peab klubi liikmetele üldkoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra kirjalikult teada andma vähemalt 7 päeva enne
üldkoosoleku toimumist. Juhul kui üldkoosolekul osaleb alla poole klubi liikmetest,
kutsub juhatus 2 nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on pädev
otsuseid vastu võtma, kui seal osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
17. Klubi üldkoosoleku pädevuses on:
17.1 põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine ning täiendamine;
17.2 klubi eesmärgi muutmine;
17.3 klubi juhatuse liikmete määramine;
17.4 muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud
teiste organite pädevusse.
17.5 klubi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
18. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab üle poole
üldkoosolekul osalejaist. Käesoleva põhikirja punktides 17.1 ja 17.5 sätestatud
küsimuste otsustamisel loetakse otsused vastuvõetuks, kui poolt hääletab vähemalt 2/3
üldkoosolekul osalejatest. Klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 klubi liikmete
nõusolek.
19. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku
juhataja ja protokollija.
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V JUHATUS

20. Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, millesse kuulub1-5 liiget.
21. Juhatus otsustab kõiki klubi tegevusse puutuvaid küsimusi, mis vastavalt
seadusele ja käesolevale põhikirjale ei ole antud teiste organite pädevusse.
22. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
23. Iga juhatuse liige võib esindada klubi kõigis õigustoimingutes.
24. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
25. Juhatus valib juhatuse esimehe. Esimees juhatab klubi tegevust juhatuse
koosolekute vahelisel ajal.

VI KLUBI VAHENDID JA VARA

26. Klubi vahendid ja vara moodustavad:
26.1 klubi liikmete sisseastumis- ja liikmemaksud;
26.2 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused ja toetused;
26.3 riiklikud eraldised ja toetused;
26.4 kingitused ja pärandid;
26.5 klubi korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamlepingutest ning
muudest laekumistest saadav tulu.

VII ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE.

27. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
korras.
28. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
29. Klubi likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara asutajaliikmete vahel,
asutajaliikmete puudumisel vähemalt 5-aastase liikmestaažiga isikute vahel. Nende
puudumise korral otsustab allesjäänud vara jaotamise üldkoosolek.
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