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MTÜ Jalgpalliklubi Welco põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Jalgpalliklubi Welco on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik heategevuslik
ühendus, mille põhitegevus on suunatud jalgpalli edendamisele ja mis tegutseb avalikes
huvides.
1.2 Jalgpalliklubi ametlik nimi on mittetulundusühing Jalgpalliklubi Welco (edaspidi
Ühing).
1.3 Ühingu asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.
1.4 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
seadustest ning käesolevast põhikirjast.
1.5 Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Ühingu põhitegevus. Ühingu tulu
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
1.6 Ühing on asutatud määramata tähtajaga.
2. ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUS
2.1 Ühingu eesmärk on Ühingu liikmete omavaheliste sõprussidemete hoidmine ja
tugevdamine ning jõudmine jalgpallis sportlike tulemusteni, mis rahuldaks Ühingu
liikmeid. Täiendavaks ühingu eesmärgiks on pakkuda laiemale avalikkusele sportlikke
ning kultuurilisi ajaveetmise võimalusi ning edendada tervislikke eluviise spordi kaudu
nii noorte (peamine sihtgrupp) kui ka täiskasvanute seas. Mõlemad eelpool mainitud
peamised eesmärgid toetavad teineteist ning need moodustavad terviku, mis omab
laiemat ühiskondlikku mõju.
2.2 Eesmärkide täitmiseks Ühing:
2.2.1 organiseerib võistlusi ja üritusi teiste jalgpalliklubidega, võtab osa
jalgpallivõistlustest, korraldab regulaarselt jalgpallitreeninguid, hangib
treeninguteks ja võistlusteks vajalikku spordi- ja muud varustust;
2.2.2 korraldab erinevaid kultuuri- ning spordiüritusi, mille eesmärk on kaasata
Ühingu tegevusse laiem ring inimesi, pakkuda meelelahutust ja edendada
sportlikke eluviise ning kogukonnatunnet;
2.2.3 sõlmib sponsorlepinguid ja võtab vastu varalisi annetusi füüsilistelt ja
juriidilistelt isikutelt treeninguteks ja võistlusteks vajalike tingimuste loomiseks
ning punktis 2.2.2 määratletud tegevuste läbiviimiseks.
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3. ÜHINGU LIIKMETE VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE
TINGIMUSED JA KORD
3.1 Liikmete vastuvõtmise kord:
3.1.1 Ühingu liikmeks võib saada iga juriidiline või füüsiline isik, olenemata
rahvusest, vanusest või soost, kes järgib ja täidab käesolevat põhikirja, osaleb
aktiivselt Ühingu tegevuses ning tasub kehtestatud liikmemaksu.
3.1.2 Liikmeks saada sooviv isik peab esitama avalduse kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis, milles ta kinnitab, et on tutvunud käesoleva põhikirjaga ja
nõustub täitma Ühingu liikme kohustusi.
3.1.3 Ühingu liikmeks saada sooviva isiku sobivust arutab Ühingu nõukogu ning
liikmeks astumine jõustub hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul alates
avalduse esitamisest. Selle kestel on nõukogu esindaja kohustatud avaldusel
märgitud kontaktandmetel Ühingu liikmeks soovijale liikmeks vastuvõtmise
otsusest teada andma.
3.2 Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1 osaleda kõigil Ühingu üritustel ning tegevustes vastavalt Ühingu nõukogu
poolt sätestatud korrale;
3.2.2 osaleda hääleõiguslikuna üldkoosoleku töös;
3.2.3 valida ja olla valitud Ühingu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse
organitesse;
3.2.4 Ühingust mistahes ajahetkel välja astuda;
3.2.5 Teha Ühingu nõukogule ettepanekuid käesoleva põhikirja muutmiseks;
3.2.6 Kutsuda kokku Ühingu erakorraline üldkoosolek vastavalt käesoleva
põhikirja punktis 4.1.6.1.2 sätestatud korrale.
3.3 Ühingu liige on kohustatud:
3.3.1 järgima Ühingu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhatuse poolt oma
pädevuse piires kehtestatud akte;
3.3.2 tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.3.3 kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Ühingu vara.
3.4 Ühingust väljaastumine:
3.4.1 Ühingu liikmel on õigus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse
alusel Ühingust välja astuda.
3.4.2 Ühingust väljaastunud liige kustutatakse Ühingu nimekirjast ning teatakse
sellest temale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne (10)
kalendripäeva jooksul.
3.5 Ühingust väljaarvamine:
3.5.1 Liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida Ühingu
põhikirjas sätestatud kohustusi, on kahjustanud Ühingut oluliselt moraalselt või
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materiaalselt, jätab süstemaatiliselt täitmata Ühingu valitud organite või nende
juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata
liikmemaksu pikema perioodi vältel.
3.5.2 Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse
tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

4. ÜHINGU JUHTIMINE
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekute
vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus, mille tegevust koordineerib Ühingu
nõukogu. Juhatuse määrab ametisse määramata ajaks, kuid mitte rohkem kui viieks (5)
aastaks, Ühingu üldkoosolek. Nõukogu määrab ametisse üheks (1) aastaks Ühingu
üldkoosolek.
4.2 Üldkoosolek:
4.2.1 Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Juhatus kutsub korralise
üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks (1) kord aastas. Erakorralise
üldkoosoleku kokku kutsumise kord on sätestatud käesoleva põhikirja punktis 4.2.6.
4.2.2 Üldkoosoleku pädevused:
4.2.2.1 Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
4.2.2.2 Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
4.2.2.3 Ühingu eesmärgi muutmine;
4.2.2.4 Ühingu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
4.2.2.5 Ühingu juhatuse valimine:
4.2.2.6 Ühingu nõukogu valimine;
4.2.2.7 Majandustegevuse aastaaruande kinnitamine;
4.2.2.8 Nõukogu otsuste ja ettekirjutuste tühistamine ja/või muutmine;
4.2.2.9 Üldkoosolekul otsustatud ülesannete andmine Ühingu organitele;
4.2.2.10 Avaldada umbusaldust ühingu juht-, kontroll ja teistele valitavatele
organitele vastavalt antud põhikirjas sätestatud korrale.
4.2.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Ühingu liikmetest.
4.2.4 Üldkoosolekul on igal Ühingu liikmel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui
otsustatakse temaga tehingu tegemist või temale nõude esitamist. Kui ühingu liige ei saa
üldkoosolekust osa võtta, siis võib ta määrata endale esindaja (ei pea olema Ühingu
liige), kes on volitatud tema eest hääletama ja sõna võtma. Vastavast juhtumist tuleb
kirjalikult anda teada Ühingu juhatusele hiljemalt kaksteist (12) tundi enne üldkoosoleku
toimumist.
4.2.5 Põhikirja muutmine, Ühingu lõpetamine, ühinemine teiste organisatsioonidega ja
Ühingu eesmärgi muutmine otsustatakse kohal olevate liikmete vähemalt
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kahekolmandikulise (2/3) häälteenamusega, kusjuures antud otsuste vastuvõtmiseks on
nõutav vähemalt kahe kolmandiku (2/3) Ühingu liikmete kohalolek.
4.2.6 Erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumise kord:
4.2.6.1 Erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumise pädevus on Ühingu nõukogul
ja Ühingu liikmetel:
4.2.6.1.1 Ühingu nõukogu saab kokku kutsuda erakorralise üldkoosoleku,
kui vastava ühisavalduse on allkirjastanud ja Ühingu juhatusele esitanud
vähemalt kaks kolmandikku (2/3) nõukogu liikmetest.
4.2.6.1.2 Ühingu liikmed saavad kokku kutsuda erakorralise üldkoosoleku
kui vastava ühisavalduse on allkirjastanud ja Ühingu juhatusele esitanud
vähemalt üks kolmandik (1/3) Ühingu liikmetest.
4.2.6.2 Erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumine on võimalik vaid sel juhul, kui
vastavasisulises taotluses on põhjusena välja toodud, kas (a) põhikirja muutmine,
(b) ühinemine teiste organisatsioonidega, (c) Ühingu lõpetamine, (d) Ühingu
eesmärgi muutmine või (e) Ühingu juht-, kontroll või muudele organitele
umbusalduse avaldamine.
4.2.6.3 Ühingu juhatus on kohustatud vastavasisulisest taotlusest ning selle sisust
teavitama kõiki Ühingu liikmeid vähemalt seitsekümmend kaks (72) tundi pärast
taotluse saamist. Ühingu juhatus on kohustatud kokku kutsuma Ühingu
erakorralise üldkoosoleku hiljemalt üks (1) kuu pärast taotluse saamist.
4.3 Nõukogu:
4.3.1 Ühingu nõukogule vastab mittetulundusühingute seaduses nimetatud volinike
koosolek.
4.3.2 Nõukogul on kaks (2) kuni kümme (10) liiget.
4.3.3 Nõukogu valimine:
4.3.3.1 Nõukogu liikmeks võivad kandideerida kõik Ühingu liikmed, kes on
sellisest soovist Ühingu juhatusele teada andnud hiljemalt kakskümmend neli (24)
tundi enne üldkoosoleku toimumist.
4.3.3.2 Kui nõukogusse kandideerib vähem Ühingu liikmeid kui käesoleva
põhikirja punktis 4.3.2 sätestatud maksimaalne arv liikmeid, kuid rohkem, kui
minimaalne arv liikmeid, siis toimub hääletusprotseduur avaliku hääletuse teel,
kus üldkoosolek hääletab nõukogu kogu koosseisu üle. Kui üle poole
üldkoosolekul kohal olevatest mandaatidest kiidab nõukogu koosseisu heaks, siis
loetakse nõukogu ametisse kinnitatuks.
4.3.3.3 Kui nõukogusse kandideerib vähem liikmeid kui käesoleva põhikirja
punktis 4.3.2 välja toodud minimaalne arv, siis kutsub Ühingu juhatus hiljemalt üks
(1) kuu pärast läbikukkunud nõukogu valimist kokku erakorralise üldkogu, kus
kordub valimisprotseduur. Nõnda toimitakse, kuni erakorraline üldkoosolek
kinnitab käesolevale põhikirjale vastava nõukogu koosseisu.
4.3.3.4 Kui nõukogusse kandideerib rohkem Ühingu liikmeid kui käesoleva
põhikirja punktis 4.3.2 sätestatud maksimaalne arv liikmeid, siis toimub
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hääletusprotseduur kinnise hääletuse teel vastuhääletuse põhimõttel. Nõukogust
jäävad sel juhul välja kandidaadid, kellele kogunes hääletamise teel kõige enam
vastuhääli.
4.3.3.5 Nõukogu valitakse ametisse ühe (1) aasta pikkuseks ametiajaks.
4.3.4 Nõukogu liikmeid valivad enda hulgast nõukogu esimehe. Nõukogu esimees
korraldab nõukogu tööd.
4.3.5 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks (1) kord
aastas.
4.3.6 Kõik nõukogu otsused võetakse vastu nõukogu liikmete lihthäälteenamusega ning
kõik eriarvamused protokollitakse. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks juhul kui selle
poolt on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal viibib
kaks kolmandikku (2/3) nõukogu liikmetest.
4.3.7 Nõukogu pädevus:
4.3.7.1 Ühingu nimel stipendiumide või teiste tasude maksmise üle otsustamine;
4.3.7.2 Ühingu pikaajaliste plaanide ja tegevuste planeerimine;
4.3.7.3 Ühingu nimel teiste era- või avalik-õiguslike ühenduste loomise või nende
tegevuses osalemise üle otsustamine.
4.3.7.4 Ühingu erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumine juhul, kui Ühingu
juhatus ei ole täitnud talle antud põhikirja punktis 4.2.6.3 omistatud kohustust.
4.3.7.5 Ühingu nimel põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks sõlmitud sponsor- ja
reklaamilepingute ning teiste lepingute sõlmimine.
4.3.8 Nõukogu on oma pädevuste raames Ühingu allkirjaõiguslik esindaja
4.3.9 Nõukogu umbusaldamine:
4.3.9.1 Nõukogu umbusaldamise õigus on Ühingu üldkoosolekul. Nõukogu liikme
võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga
sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
4.3.9.2 Nõukogu umbusaldamise jõustumise järel kutsub Ühingu juhatus hiljemalt
ühe (1) kuu pärast kokku Ühingu erakorralise üldkoosoleku, kus valitakse uus
nõukogu.
4.4 Juhatus:
4.4.1 Juhatuse määrab ametisse kuni viieks (5) aastaks Ühingu üldkoosolek.
4.4.2 Juhatusse võivad kuuluda nii Ühingu tavaliikmed, Ühingu nõukogu liikmed kui ka
isikud, kes ei ole Ühinguga liitunud.
4.4.3 Juhatus vastab oma tegevuse ees igapäevaselt Ühingu nõukogule ning samuti
erakorraliselt või korraliselt kokku tulevale üldkoosolekule.
4.4.4 Juhatuse liikmete arv ei ole reglementeeritud antud põhikirjaga, selle paneb paika
Ühenduse nõukogu oma otsusega.
4.4.5 Juhatuse pädevusse kuulub:
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4.4.5.1 Ühingu tegevuse ja igapäevase majandamise juurde kuuluvate jooksvate
küsimuste üle otsustamine;
4.4.5.2 Ühingu esindamine erinevatel üritustel;
4.4.5.3 Ühingu huvide esindamine era- või avalik-õiguslikes organisatsioonides,
mille liige Ühing on;
4.4.5.4 Ühingu nimel põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks sõlmitud sponsor- ja
reklaamilepingute ning teiste lepingute sõlmimine ja sihtotstarbeliste taotluste
esitamine.
4.4.5.5 Ühingu korralise üldkoosoleku kokku kutsumine ja erakorralise koosoleku
kokku kutsumine vastavalt antud põhikirja punktis 4.2.6 sätestatud korrale.
4.4.6 Iga juhatuse liige eraldi on oma pädevuste raames Ühingu allkirjaõiguslik esindaja.
4.4.7 Juhatuse umbusaldamine:
4.4.7.1 Kogu juhatuse või juhatuse liikme(te) umbusaldamise õigus on Ühingu
üldkoosolekul. Juhatuse või juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal,
sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad
õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule..
4.4.7.2 Juhatuse umbusaldamise jõustumise järel kutsub Ühingu nõukogu esimees
hiljemalt ühe (1) kuu pärast kokku Ühingu erakorralise üldkoosoleku, kus
valitakse uus juhatus.

5. ÜHINGU VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
5.1 Ühingu vahendid ja vara moodustavad:
5.1.1 liikmemaksud;
5.1.2 füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused;
5.1.3 Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks sõlmitud sponsor- ja
reklaamilepingute tulud ning muud seadusega lubatud laekumised.
5.2 Klubi peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust vastavalt kehtivatele seadustele.

6. ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadustega sätestatud
korras.
6.2 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles
jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste
ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või muus
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud ühingule, kui on tõendatud, et isik
vastab tulumaksuseaduse § 11 lõikes 2 sätestatud tingimustele ning et ei esine viidatud
seaduse lõike 4 punktides 1, 3–5, 7 ja 8 nimetatud asjaolusid.

