MTÜ Noorte Soengu-ja Meigikool
Põhikiri
I Üldsätted
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Noorte Soengu- ja Meigikool (edaspidi ühing).
Ühingu asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.
Ühingu eesmärgid on:
Soengu ja ilumaailma huviliste laste ja noorte ühendamine, juhendamine ning arendamine.
Laste ja noorte käelise ja kunstilise tegevuse toetamine ja arendamine.
Lastele ja noortele huvitegevuse pakkumine ja vaba aja sisustamine, nende loovuse ja
ettevõttlikuse arendamine ja toetamine.
1.4.
Ühing võib oma eesmärkide saavutamiseks:
1.4.1. Korraldada ja läbi viia koolitusi, õpitubasid ja üritusi.
1.4.2. Korraldada võistlusi ja etendusi ning näituseid.
1.4.3. Korraldada audio- ja videoõppematerjalide valmistamist.
II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord
2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega
kooskõlas olevat tegevust.
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 juhatuse otsusega, kui:
2.4.1. Ühingu liige ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või
ühingu poolt korraldatud sündmusel.
2.4.2. Liige kahjustab oma tegevusega ühingu mainet.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
arutelust väljaarvatavale tema elektronposti aadressile vähemalt 2 nädalat enne koosoleku
toimumist.
III Liikme õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1. Osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul
3.1.2. Olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1. Järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid
3.2.2. Teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed.
IV Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1. Ühingu põhikirja ja eesmärkide muutmine ja kinnitamine.
4.2.2. Juhatuse liikme või liikmete määramine.
4.2.3. Liikmemaksu, selle suuruse ja maksmiskorra kehtestamine.
4.2.4. Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine.
4.2.5. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas, teavitades liikmeid selle
toimumisaja, -koha ja päevakorra suhtes vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Kutse loetakse teatavaks tehtuks selle saatmisega elektronposti aadressile.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole ühingu
liikmetest
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu
liikmetest või nende esindajatest.
V Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles võib olla 1-3 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks.
5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

