Mittetulundusühingu „KOERU LSK“ põhikiri
Kinnitatud asutamiskoosolekul 07.03.2012 aastal.
Muudetud klubi üldkoosoleku otsusega 14.04.2016 aastal.

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing KOERU LSK (edaspidi: Klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud
isikute iseseisev liikmetele kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb era ja
avalikes huvides.
1.2. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast, Eesti
Spordi Hartast ja teistest aktidest.
1.3. Klubi asukohaks on Koeru vald, Järvamaa.
1.4. Klubi eesmärgiks on:
1.4.1 Arendada ja populariseerida laskesporti, ühendada laskespordist huvitatud isikuid
ning luua liikmetele tingimused vaba aja sportlikuks veetmiseks.
1.4.2 Koostöö arendamine Eesti Laskurliidu, MTÜ Eesti Practical-laskmise Ühinguga ja
teiste organisatsioonidega.
1.5. Klubi põhitegevusteks on:
1.5.1 Laskespordialase harrastuse koordineerimine, laskeürituste organiseerimine ja
läbiviimine, klubilise koostegevuse organiseerimine.
1.5.2 Noorte laskespordi toetamine.
1.5.3 Kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid kodu- ning välismaal, teeb koostööd
teiste sarnaste klubidega Eestis ja teistes riikides ning ka muude organisatsioonide,
kohalike omavalitsuste, juriidiliste- ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal.
1.5.4 Klubi viib läbi tasulisi üritusi sporditegevuse korraldamiseks ja propageerimiseks.
1.5.5 Piiratud tsiviilkäibega relvade ja nende laskemoona ost, müük, parandamine ja
sissevedu.
1.5.6 Lasketiiru või laskepaiga ning vabaaja veetmise paiga pidamine.
1.5.7 Relva laenutamine ja laskemoona väljastamine või müük lasketiirus.
1.5.8 Relvade või laskemoona kohalik vedu teenusena.
1.5.9 Relvade või laskemoona hoidmine teenusena.
1.5.10 Muu haridus, väljaõpe, meelelahutus, spordi- ja kultuurialane tegevus, sh
konverentside korraldamine ja läbiviimine, koolitusalane nõustamine, seminaride
korraldamine ja läbiviimine, väljaõpe, õpetamine (koolitus) nii kodu- kui välismaal.

2. Klubi liikmeks vastuvõtmise ning Klubist väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord
2.1. Klubi liikmed jagunevad auliikmeteks, tegevliikmeteks ja toetajaliikmeteks.
2.2. Klubi auliikmeks võivad olla vähemalt 50 aastat vanad füüsilised isikud, kes tunnistavad
ja täidavad käesolevat Põhikirja ning kellel on erilised teened klubi ees ja keda klubi
peab austama.
2.3. Klubi tegevliikmed võivad olla füüsilised isikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning
tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning
tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
2.4. Klubi toetajaliikmed võivad olla füüsilised isikud, kes on alates 14 eluaastat vanad ning
tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning
tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
2.5. Klubi liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi
eesmärkide elluviimisele, osalevad oma esindaja kaudu aktiivselt klubi tegevuses ja
tasuvad ühekordselt sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.
2.6. Klubi liikmeks ei saa olla psüühiliselt haiged inimesed ja isikud, keda piirab EV
seadusandlus tegelemisel relvade ja laskemoonaga või teovõimetud isikud.
2.7. Klubi sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning tasumise korra
kehtestab Klubi üldkoosolek.
2.8. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Klubi juhatusele. Liikmeks
astumise vormi kinnitab Klubi juhatus.
2.9. Klubi liikmele võib kehtestada katseaega.
2.10. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.11. Klubi auliikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
2.12. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.13. Klubi liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
2.13.1. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu juhtorganite poolt talle pandud
kohustuse;
2.13.2. ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi Klubi üldkoosolekul;
2.13.3. ei ole osalenud 24 kalendrikuu jooksul Klubi poolt korraldatud üritusel;
2.13.4. tegevust piirab käesoleva põhikirja punkt 2.6;
2.13.5. on rikkunud korduvalt Klubi kodukorda.
2.13.6. on seda ise soovinud.
2.14. Klubi liikmemaksu kohustustest on vabastatud Klubi auliikmed.
2.15. Klubi tegev- ja toetajaliikme väljaarvamise otsustab Klubi juhatus oma koosolekul.
Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on hääletanud 4 liiget juhatuse
liikmetest.
2.16. Klubi auliikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek, kui selle poolt on hääletanud 9/10
üldkoosoleku osalenud liikmetest.
2.17. Liikmeksoleku lõppemisega lõpevad isikul Klubiga seotud õigused ja kohustused, välja
arvatud varaliste kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused, mis lahendatakse poolte
vahelise kokkuleppe teel või kohtus.

3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Klubi liikmetel on õigus:
3.1.1. Osaleda Klubi tegevuses ja selle arendamises.
3.1.2. Võtta osa Klubi juhtorganite valimistest ning olla valitud Klubi juhtorganite
liikmeks.
3.1.3. Kasutada vastavalt kehtestatud kodukorrale Klubi vara ja sümboolikat.
3.1.4. Saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta.
3.1.5. Klubist välja astuda.
3.2. Klubi liige on kohustatud:
3.2.1. Järgima Klubi põhikirja, kodukorda ja Klubi juhtorganite otsuseid.
3.2.2. Võtma osa klubi juhtorganisse kuulumisel selle töös.
3.2.3. Tasuma ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.
3.2.4. Hoidma ja kaitsma Klubi head mainet.
3.2.5. Teatama Klubi juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed.
3.2.6. Tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta
kestel.
3.2.7. Jälgida kõiki ohutusnõudeid klubi tegevuse juures.
3.2.8. Hoida ja kasutada otstarbekalt Klubi vara.
3.2.9. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Klubi
liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

4. Üldkoosolek
4.1 Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek, millel iga Klubi liikmel on üks hääl.
4.2 Klubi liikmel puudub hääleõigus, kui liikmel on klubi ees täitmata varalisi kohustusi.
4.3 Klubi toetajaliikmel või tema esindajal või eestkostjal puudub hääleõigus.
4.4 Klubi üldkoosoleku pädevuses on:
4.4.1 Põhikirja muutmine.
4.4.2 Majandusaasta aruande kinnitamine.
4.4.3 Juhatuse liikmete määramine.
4.4.4 Revisjoni või audiitorkontrolli määramine juhatuse ametiajaks.
4.4.5 Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine.
4.4.6 Klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud
tehinguteks.
4.4.7 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
4.5 Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
4.5.1 Aastaaruande kinnitamiseks.

4.5.2 Seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Klubi huvid seda nõuavad.
4.6 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt 14 päeva enne
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra.
4.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole Klubi
liikmetest kui seadus ei sätesta teisiti.
4.8 Juhul, kui punktis 4.7 toodud tingimuse mittetäitmisel on üldkoosolek otsustusvõimetu,
siis on õigus vastavalt punktis 4.6 toodud tingimustele kutsuda kokku korduv üldkoosolek
sama päevakorraga. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline ka siis kui sellel
osaleb alla poole liikmetest.
4.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud
Klubi liikmetest või nende esindajatest kui seadus ei sätesta teisiti.

5. Juhatus
5.1 Juhatuse liikmeks saab kandideerida Klubi tegev- või auliige.
5.2 Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 5 liiget.
5.3 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik 4 liikme häälteenamust.
5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele aga mitte harvem kui 1 kord aastas.

6. Osakonnad, nende õigused ja kohustused
6.1 Vähemalt kümme Klubi liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada Klubi piirkondliku
osakonna eeldusel, et Klubis on vähemalt 30 au- või tegevliiget.
6.2 Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub
kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete
kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna
esimesel koosolekul.
6.3 Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 3 aastaks
osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
6.4 Osakonnale jääb 1/3 osakonda kuuluvate Klubi liikmete liikmemaksust.
6.5 Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna
koosoleku poolt kehtestatud korras.
6.6 Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande Klubi juhatusele 1 kuu
jooksul peale Klubi majandusaasta lõppu.

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
7.1 Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2 Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3 Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule.

