Kodukandiliikumise- ja ratsaspordiklubi
“Lagedi Kanged Kargajad”

PÕHIKIRI

I
ÜLDSÄTTED
§ 1. Nimi ja mõiste.
Klubi nimeks on Kodukandiliikumise- ja ratsaspordiklubi “Lagedi Kanged Kargajad” ning lühend on
sellel klubi “LKK” ja ta on selle liikmete vaba algatuse alusel asutatud heategevuslik ja avalikes huvides
tegutsev spordi- ja vabaajaalane mittetulunduslik klubi, mis ühendab nii külaelu arendamisest huvitatuid
inimesi kui ka ratsaspordiga tegelevaid ja sellest huvitatud üksikisikuid selle kauni spordiala
harrastamiseks, arendamiseks ja toetamiseks.

§ 2. Asukoht.
Mittetulunduslik klubi Kodukandiliikumise- ja ratsaspordiklubi “Lagedi Kanged Kargajad”
(edaspidi nimetatud “klubi”), juhatus tegutseb Eesti Vabariigis, Harju maakonnas asuvas Rae Vallas,
Lagedil, Lohu-6.

§ 3. Õigusvõime.
Klubi on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi
seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest. Klubi nimel
tehtud tehingute eest vastutavad tehingu teinud isikud isiklikult ja solidaarselt.
Klubi tegutseb avalikes huvides.

§ 4. Asutamisaeg.
Klubi on asutatud 25. septembril 2002. aastal.

§ 5. Asutamise tähtaeg.
Klubi on asutatud määramata tähtajaks.
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§6. Sümboolika.
Klubil on oma sümboolika, logo, vapp, lipp ja pitsat.

§7. Tulu kasutamine.
Klubi eesmärk ega põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Klubi tulu võib kasutada
üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu ega vara ei või jaotada liikmete vahel. Klubi ei tohi
anda rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele. Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna
materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani
liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liimele ega nimetatud
isikutega seotud isikutele (abikaasa, otsejoones sugulane, õde või vend, õe või venna alaneja sugulane,
abikaasa otsejoones sugulane, abikaasa õde või vend).

II
KLUBI TEGEVUSE EESMÄRGID & NENDE SAAVUTAMISE
VAHENDID
§ 8. Tegevuse põhieesmärk.
Klubi näeb oma tegevuse põhieesmärgina tippsportlaste kasvatamist, arendamist, jõudmaks
maailmameistrivõistlustele, olümpiamängudele kui ka teistele maailmas toimuvatele tippvõistlustele
ning selleks tingimuste loomist sportlastele läbi massi-, noorte- ja harrastusspordi..
Klubi teiseks põhieesmärgiks on külaliikumise igakülgne arendamine.

§ 10. Tegevus ja eesmärgid.

Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldab klubi kasumit mittetaotleval viisil sportlikke ja
kodukandiliikumise tegevusi.

Klubi eesmärkideks on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aleviku ja naaberkülade igakülgne arendamine, külaliikumise hoogustamine, ühistegevuse
arendamine, vabaaja veetmiseks tingimuste loomine. Külaürituste korraldamine.
aleviku ja naaberkülade sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine.
elanikkonna eneseteadvuse tõstmine elujõulise ja omanäolise Lagedi piirkonna nimel.
Organiseerida aleviku- ja külaelanike vaba aja veetmist. Ürituste korraldamine.
Pere-, naiste- ja noorteliikumise propageerimine ja toetamine.
Aidata kaasa talumajanduse ja maaelu arengule läbi ühistegevuse.
Heategevus, seltsielu toetamine ja edendamine.
Klubi liikmetele puhkuse ja vabaaja veetmise tingimuste loomine.
Ratsaspordi igakülgne propageerimine.
Ratsaspordist huvitatud inimeste (võistlussportlaste, organisaatorite, instruktorite, kohtunike,
treenerite, rautusseppade, hobusepidajate, ratsaspordi toetajate, ja muidu hobusõprade)
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•
•
•
•
•
•
•
•

koondamine ja ühendamine ning neile sobiliku rakenduse ja tegevuse leidmine, koolituse ja
väljaõppe korraldamine.
Võistlus– ja tervisesportlastele, vastavalt nende tasemele, vajalike treeningtingimuste tagamine,
võistlustest osavõtu võimaldamine ja varustusega kindlustamine.
Spordivõistluste ja -ürituste korraldamine.
Sportlaste, treenerite, kohtunike jt. spordiga seotud inimeste toetamine ja autasustamine.
Stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistvaid isikuid ja organisatsioone, annab välja
stipendiume vastavalt kehtestatud tingimustele ja korrale.
Algajate ratsasportlaste koolitamine ja nende ettevalmistamine kõrgeimate sportlike tulemuste
saavutamiseks.
Maailma ratsaspordi -ja hobuste kohta informatsiooni kogumine ja selle edastamine klubi
liikmetele.
Koostöö teiste klubidega ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
Võistluste ja demonstratsioonesinemiste korraldamine.

•

Ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele
kaasaaitamine, muinsuskaitsetöö korraldamine, kodukandiajaloo uurimine.

•

Koolitus, täiend- ja ümberõppe korraldamine, kõlblusnormide väärtustamine.

•

Ühiskondliku tegevuse arendamine ökoloogia ning säästva looduskasutuse, looduskaitse ja
maastikuhoolduse ning loodust ja inimest hoidva tehiskeskkonna kujundamise valdkonnas.

III
KLUBI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED & KOHUSTUSED
§10. Liikmed.
Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastavad klubi põhikirja nõuetele, kes
tunnistavad seda, kes osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad klubi poolt määratud klubi
sisseastumis- ja regulaarset liikmemaksu.
• Klubil peab olema vähemalt kaks liiget kui seaduses pole ette nähtud suuremat liikmete arvu.
• Klubi juhatus korraldab klubi liikmete üle arvestust. – peab liikmete üle arvestust või korraldab
arvestust.
• Kui liikmete arv langeb alla kahe või muu seaduses ettenähtud suuruse, peab juhatus kolme kuu
jooksul esitama klubi lõpetamise avalduse.
• Liikmete varalised ja muud kohustused klubi suhtes on määratud kindlaks käesoleva põhikirjaja juhatuse poolt kinnitatud sisekorra-eeskirjaga.

§ 11. Liikmeks vastuvõtmine.
•

•
•

Klubi liikmeks vastuvõtmise tingimused määrab klubi juhatus klubi sisekorra-eeskirjaga ja see
on seotud sisseastumis- ja liikmemaksuga. Klubi sisseastumis- või liikmemaks võib juhatuse
otsusel olla ka mitterahaline. Juhatuse otsusel võib klubi liikme vabastada kas osaliselt või
täielikult sisseastumis- või liikmemaksust.
Sisseastumismakse ja regulaarse liikmemaksu suuruse klubi liikmetele määrab klubi juhatus
sisekorra-eeskirjades.
Kui klubi juhatus või muu organ peale üldkoosoleku keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast,
võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
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§ 12. Liikmelisuse mitteüleantavus.
•
•
•

Liikmelisust klubis ja klubi liikme õigusi ei saa üle anda ega pärandada kui seaduses ei ole
teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral
tema liikmelisus klubis lõpeb.
Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.
Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad.
Juriidilisest isikust liikmest teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise
isiku liikmelisus

§ 13. Liikme väljaastumine.
Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda

§ 14. Liikme väljaarvamine.
•
•
•
•

Juhatuse otsusega võib klubi liikme klubist välja arvata kui ta ei täida põhikirja sätteid, ei osale
klubi töös, või kui ta on kahjustanud klubi moraalselt või materiaalselt.
Liikme võib põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise tõttu.
Klubist väljaarvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada
Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist
üldkoosoleku poolt. Kui liikme on välja arvanud muu selleks pädev organ, võib üldkoosolek
väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

§ 15. Liikmelisuse lõppemise tagajärjed.
•
•

Liikmelisuse lõppedes sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. Erandkorras, kui liikmelisus
lõppeb majandusaasta kestel ja liige on kohustatud vastavalt klubi juhatuse poolt sätestatud
sisekorra-eeskirjale tasuma kogu aasta eest, peab liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
Isikul, kelle liikmelisus on klubis lõppenud, ei ole õigusi klubi varale.

§ 16. Klubi liikmete õigused.
Klubi liikmel on õigus:
• Olla esindatud ja võtta osa klubi kõigist üritustest ja tööst.
• Võtta osa üldkoosolekust.
• Esindada klubi selle juhatuse otsuse ja volituse alusel .
• Esitada arupärimisi ja teha ettepanekuid klubi ja selle juhatuse tegevuse kohta.
• Esitada klubi juhatusele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks klubi põhikirjaliste
eesmärkide elluviimiseks.
• Kasutada vastavalt juhatuse otsusele klubi sümboolikat ja vara.
• Klubist avalduse alusel vabatahtlikult välja astuda.
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§ 17. Klubi liikmete kohustused.
Klubi liikmel on kohustus:
• Järgida põhikirja sätteid ning klubi juhatuse otsuseid. Klubi liikmel on kohustus täita klubi
juhatuse poolt heaks kiidetud klubi sisekorra-eeskirja.
• Osaleda aktiivselt ühistegevuses, koosolekutel, koolitustel ja lüüa kaasa klubi üritustel.
• Arendada, harrastada, propageerida või muul viisil toetada ratsasporti ja üldse kõike hobustega
seonduvat toetades seeläbi üldse kogu eesti ratsasporti.
• Osaleda aktiivselt klubi tegemistes.
• Tasuda õigeaegselt klubi sisseastumis- ja liikmemaksu.
• Kasutada heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara.
• Hoida ja kaitsta klubi head nime, seista klubi eesmärkide ja põhimõtete eest. Klubi liige peab
hoidma klubi lippu kõrgel!
• Teavitada, informeerida või anda aru klubi juhatusele ja üldkogule kõigis klubile olulistes
küsimustes.
• Jagada ratsaspordi ja hobuste kohta saadud infot teiste klubi liikmetega.
• Abistada igati teisi klubi liikmeid, olla nendele kui seltsimees.

§ 18. Klubi liikme vastutus.
Klubi nimel volituseta tegutsenud või volituse piire ületanud klubi liige või muu isik kannab olenevalt oma
tegevuse laadist kriminaal-, tsiviil- või haldusvastutust.

IV
KLUBI JUHTIMINE
§ 19. Üldkogu.
•
•
•
•

Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkogu.
Üldkogul võivad osaleda kõik klubi liikmed kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides klubi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või
põhikirjaga antud juhatuse või klubi muu organi pädevusse.
Käesolevas põhikirjas klubi “üldkogu” kohta käivad sätted on vastavuses Eesti Vabariigi
Mittetulundusühingute seaduses “üldkoosoleku” kohta käivate sätetega.

§ 20. Üldkogu pädevus.
Üldkogu pädevusse kuulub:
• Põhikirja muutmine, sellesse paranduste tegemine
• Klubi arengukava kinnitamine, klubi eesmärgi muutmine
• Klubi presidendi valimine
• Juhatuse liikmete ja kontrollkomisjoni (revidendi) määramine
• Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine
ja selles tehingus või nõudes klubile esindaja määramine
• Muude küsimuste otsustamine mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
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§ 21. Üldkogu kokkukutsumine.
•
•
•
•
•

Üldkogu kutsub kokku juhatus.
Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma vähemalt üks kord aastas, samuti siis kui seda nõuavad
klubi huvid või seaduses ettenähtud juhtudel.
Juhatusel on kohustus üldkogu kokku kutsuda kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 klubi liikmetest.
Kui juhatus ei kutsu üldkogu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad
taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse kalendripäeva. Teates tuleb
näidata üldkogu läbiviimise aeg, koht ja päevakord.

§ 22. Üldkogu läbiviimine.
•
•

•
•
•

Üldkogu võib vastu võtta otsuseid kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja
käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkogu on otsustusvõimeline kui sellel osalevad
või on esindatud vähemalt kolmandik klubi liikmetest või nende esindajatest.
Kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline käesoleva paragrahvi esimeses lõikes mainitud põhjustel,
siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu. Uus üldkogu on pädev vastu
võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes
juhul kui üldkogul osaleb vähemalt kaks liiget.
Kui üldkogu kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkogu
õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis kui üldkogul osalevad või on esindatud kõik
liikmed.
Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu vastuvõtmisel teatavaks
tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta
otsuseid kui üldkogul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
Üldkogul võib osaleda ja hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik
volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine klubi liige.

§ 23. Üldkogu otsus.
•
•
•
•
•
•

Üldkogu otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi
liikmetest või nende esindajatest.
Isikuvalimisel loetakse üldkogul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel
jagunemisel heidetakse liisku.
Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad
kirjalikult või elektroonilisel teel kõik klubi liikmed.
Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada kui klubi otsustab temaga või temaga
võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse
alustamist või lõpetamist.
Klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva
kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek
Klubi liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada klubi poolt tema vastu
nõude esitamise otsustamisel. Käesolevas lõikes nimetatud klubi liikmete hääli ei arvestata
esindatuse määramisel.
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§ 24. Põhikirja muutmine.
•
•

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkogul osalenud
liikmetest või nende esindajatest.
Põhikirjas ettenähtud klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
Muutmist otsustanud üldkogul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

§ 25. Üldkogu otsuse kehtetuks tunnistamine.
Kohus võib klubi liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga
vastuolus oleva üldkogu otsuse kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest. Samas
võib nõuda ka klubi teiste organite otsuste kehtetuks tunnistamist.

§ 26. Juhatus.
•
•
•

Et klubi juhtida ja esindada, selleks peab klubil olema juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne
arv on kaks liiget. Vastavalt klubi huvile ja vajadustele võib juhatuse liikmete arvu muuta.
Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eesti Vabariigis.

§ 27. Juhatuse esindusõigus.
•
•

Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Juhatuse õigust esindada mittetulundusühingut võib piirata üldkoosoleku otsusega.
Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes.

§ 28. Juhatuse määramine ja pädevus.
• Juhatuse liikme(d) määrab üldkoosolek.
• .Juhatuse liikme võib liikme määranud organi otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi
kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt
lepingule. Kui juhatuse liikme on tagasi kutsunud mittetulundusühingu muu selleks pädev
organ, võib üldkoosolek tagasikutsumise otsuse tagasikutsutud juhatuse liikme avalduse alusel
kehtetuks tunnistada
• Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette
nähtud üldkoosoleku otsusega.
• Juhatus peab andma mittetulundusühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama
nende nõudel vastava aruande.
• Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

§ 29. Juhatuse otsus.
•
•

Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse
koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
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•
•

Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut
kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või elektroonilist posti kasutades kõik
juhatuse liikmed ja põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist klubi poolt.

§ 30. Juhatuse määramine kohtu poolt.
Mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige juhatuse liikme ajutine või kestev võimetus täita oma kohustusi,
võib kohus huvitatud isiku nõudel määrata väljalangenud juhatuse liikme asemele uue liikme. Kohtu
määratud juhatuse liikme volitused kestavad uue juhatuse liikme määramiseni üldkoosoleku poolt.

§ 31. Muud organid.
Teatud õigustoimingute tegemiseks ja vastavalt klubi huvidest ning vajadustest määratakse lisaks
juhatusele muu organ, mille kinnitab üldkogu. Üldkogu otsusega kinnitatakse samuti pädevus ja
esindusõigused. Muu organi õigus mittetulundusühingut esindada ulatub kahtluse korral kõigile
õigustoimingutele, mida talle põhikirjaga ettenähtud valdkond harilikult kaasa toob.

§ 32. Juhatuse või muu organi liikme vastutus.
•
•
•

Juhatuse, samuti muu organi liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega,
samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega
mittetulundusühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
Juhatuse, samuti muu organi liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju mittetulundusühingu võlausaldajatele,
vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt mittetulundusühinguga.
Juhatuse või muu organi liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise
toimumisest või rikkumise algusest.

§ 33. Järelvalve.
•
•
•
•

Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib
üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
Revidendiks või audiitoriks ei või olla mittetulundusühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi
revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku
teavet.
Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande,
mille esitavad üldkoosolekule.

§ 34. Raamatupidamine ja majandusaasta aruanne.
•

Juhatus korraldab mittetulundusühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadustele

-8-

•
•
•
•

Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande
seaduses sätestatud korras.
Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
Kui mittetulundusühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitori
järeldusotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.
Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.
Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

V
KLUBI VARA TEKKIMISE, KASUTAMISE & KÄSUTAMISE
KORD
§ 35. Klubi vara tekkimine.
Klubil tuleb oma eesmärkide saavutamiseks koguda vara. Klubi vara tekib:
• sisseastumis- ja liikmemaksudest ning muudest maksetest, klubi vara kasutamisest ja tegevusest
saadavast tulust
• varalistest annetustest ja eraldistest
• riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist
• tulust, mida võidakse saada klubi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või
kultuurhariduslike või muude klubi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste
korraldamisest
• muust tulust, mis on vajalik klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks
Klubi varalised annetused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või määramata.

§ 36. Klubi vara kasutamine.
Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja
mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Klubi vara kasutatakse juhatuse otsuste alusel üksnes klubi
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

§ 37. Liikmete varalised õigused.
Klubi liikmetel ei ole õigust klubi varale ja samuti ei ole klubil õigust klubi liikme varale.
Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja ka liikmed ei kanna varalist
vastutust klubi varalise kohustuse ees.

§ 38. Klubi varaline vastutus.
Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
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VI
KLUBI LÕPETAMINE JA MUUD TINGIMUSED
§ 39. Lõpetamise alused.
Klubi lõpetatakse:
• üldkogu otsusega
• pankrotimenetluse alustamisel klubi vastu
• klubi liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse
• üldkogu võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed
• muul seaduses ettenähtud alusel

§ 40. Lõpetamine üldkogu otsusega.
Klubi lõpetamise võib alati otsustada üldkogu otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on
hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

§ 41. Klubi likvideerimine.
Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerimine viiakse läbi vastavalt seaduses ettenähtud
korrale.

§ 42. Vara jaotamine.
•

•
•

Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate
võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või
avalik – õiguslikule juriidilisele isikule.
Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist viimase
likvideerimisteate avaldamisest
Kui klubi vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, siis juhindutakse lõpetamisel
seaduses sätestatust.

§ 43. Eesti Vabariigi seaduste ülemuslikkus.
Kui käesoleva põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.
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Mittetulundusühingu Kodukandiliikumise- ja ratsaspordiklubi “Lagedi Kanged Kargajad” põhikiri
on kinnitatud asutamislepingu sõlmimisega Harjumaal Lagedil, 25. septembril 2002. a.
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