Mittetulundusühingu MTÜ Sõjaväe Langevarjuklubi Põhikiri
1.
Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing MTÜ Sõjaväe Langevarjuklubi (edaspidi: Klubi) on
vabatahtlik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes
huvides ja Mittetulundusühingute seaduse alusel.
1.2. Klubi asukohaks on Paide vald, Eesti Vabariik.
1.3. Klubi eesmärgiks on lennuspordi ja selle alaliikide harrastamine ja
arendamine.
1.4. Klubi põhitegevusteks on langevarjundus ja lennundus.
1.4.1.Klubi lennutegevus toimub vastavalt klubi juhatuse poolt
kinnitatud lennutegevuse käsiraamatule.
1.4.2.Klubi
langevarjualane
tegevus
toimub
vastavalt
klubi
juhatuse poolt kinnitatud langevarjunduse eeskirjale.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Klubi liikmeks vastuvõtmise ning klubist väljaastumise ning
väljaarvamise tingimused ja kord
Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib osaleda
klubi eesmärkidega kooskõlas olevas tegevuses.
Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab klubi juhatus.
Klubist väljaastumiseks esitab liige Klubi juhatusele kirjaliku avalduse.
Klubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
2.4.1.klubi liige ei ole ettenähtud korras tasunud klubi
liikmemaksu;
2.4.2.klubi liige ei täida klubi põhikirjast tulenevaid klubi liikme
kohustusi;
2.4.3.klubi liige on olulisel määral kahjustanud klubi.
Liikme väljaarvamise otsustamiseks on vajalik juhatuse liikmete
poolthäälte enamus. Väljaarvatud liige võib pöörduda üldkoosoleku
poole seaduses sätestatud korras.

3.
Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Klubi liikmetel on õigus:
3.1.1.osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul;
3.1.2.olla valitud klubi juhtorganite liikmeks;
3.1.3.saada klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet klubi
tegevuse kohta.
3.2. Klubi liige on kohustatud:
3.2.1.järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja klubi
juhtorganite otsuseid, s.h lennutegevuse käsiraamatut ja
langevarjunduse eeskirja;
3.2.2.tasuma määratud liikmemaksu;
3.2.3.teatama klubi juhatusele klubi liikmete arvestuse
pidamiseks
oma kehtivad kontaktandmed, s.h elektronposti aadressi;

3.2.4.tasuma klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta
liikmelisus lõpeb aasta kestel.
4.
Üldkoosolek
4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi üldkoosolek, millel igal klubi liikmel
on üks hääl.
4.2. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
4.2.1.aastaaruande kinnitamiseks;
4.2.2.
seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui klubi huvid
seda nõuavad.
4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab klubi juhatus vähemalt seitse
päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra. Kutse edastatakse Klubi liikmetele
klubi ametlikule elektronposti loendile ning klubi ametlikul interneti
kodulehel.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud
vähemalt 5 klubi liiget. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud 5 liiget, siis
kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama
päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid siis,
kui koosolekul osaleb vähemalt 3 klubi liiget.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole
koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Juhatus
Klubi tegevust juhib ja seda esindab vähemalt ühe liikmeline juhatus.
Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks.
Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte
enamus.
5.4. Klubi juhatusel on õigus teha otsuseid kõikides klubi puudutavates
küsimustes, mis ei ole klubi üldkoosoleku pädevuses. Klubi juhatuse
otsuse kinnituseks on vajalik Klubi juhatuse liikmete poolthäälte
enamusega juhatuse koosoleku otsus.
6.
Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
6.1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses
sätestatud korras.
6.2. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt
määratud isikud.
6.3. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud
vara
sarnase
eesmärgiga
tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele.

