Väinamere Uisu Klubi
eeskiri
Mittetulundusühing Väinamere Uisk (edaspidi: Ühingu) on kinnitanud 30.augustil 2009.aastal
Väinamere Uisu Klubi (edaspidi: Klubi) põhikirja ja alustanud organisatoorsete tegevustega.
I.

Klubi nimi, asukoht, eesmärk, sümboolika

1.1. Klubi ametlik nimi on "Väinamere Uisu Klubi"
1.2. Klubi asukohaks on Eesti Vabariik, Saare maakond, Muhu vald.
1.3. Klubi toimib Ühingu allorganisatsioonina ning järgib selle põhikirja, kus eesmärgiks on
taaselustada Muhu saare ajaloolised laevaehitusviisid ja merendustraditsioonid,
edendada kohalikku mereturismi ning suurendada avalikkuse teadlikust Väinamere
saarte kultuuriruumist ja loodusest. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks on Klubi
valmis edendama vastavasisulist koostööd erinevate huvigruppidega Muhu saarelt,
Väinamere lähiümbrusest ja mujalt. Klubi liikmeskond aitab Ühingul teostada
teaduslikke töid, ehitada traditsioonilised Väinamere veesõidualused, viia läbi erinevaid
kultuuriprogramme, teha laevade ja muu varaga seotud järelvalvet, tehnilisi töid ja
hooldust, korraldada mereretki ja sellega seotud teenuseid ning teavitada avalikkust
ühingu eesmärkidest ja tegevustest.
1.4. Klubi aitab Ühingul arendada eesmärkide elluviimiseks kultuurilist ja majanduslikku
tegevust, millest saadud kasumit kasutatakse vaid eesmärkide saavutamiseks.
1.5. Klubi eesmärke, sisekorda ja tegevussuundi võib määrata üksnes Ühingu juhatus.
1.6. Klubi on asutatud tähtajatult.
II.

Klubi liikmeks vastuvõtmise ning Klubist väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord

2.1. Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes esitab Klubi juhile või Ühingu
juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis taotluse ja kohustub täitma Ühinguga
kooskõlas olevaid põhikirjalisi eesmärke ja klubitegevusega seotud eeskirju.
2.2. Klubi tegevust juhib Ühingu juhatus või selle poolt määratud isik (edaspidi Klubi juht)
2.3. Klubi uus liige kinnitatakse vähemalt ühe Ühingu juhatuse liikme või Klubi juhi
allkirjaga
2.4. Klubi eemärgid, sisekorraeeskirjad, sisseastumis- ja liikmemaksud ja liikmelisusega
kaasnevad hüved määrab Ühingu juhatus.
2.5. Ühing peab teavitama Klubi liikmeid täiendavatest kohustustest (sh. maksudest) kaks
nädalat ennem nende kehtestamist.
2.6. Klubist väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele või Klubi juhile avalduse.
Avaldus rahuldatakse Ühingu juhatuse poolt ühe kuu pärast ning selle aja on liige
kohustatud järgima kõiki Klubi määrusi. Juhatus kustutab klubist väljaastunud liikme
liikmete nimekirjast.
2.7. Klubi liikme poolt tasutud sisseastumis- või liikmemaks ei kuulu tagastamisele
2.8. Klubi liikme staatus peatatakse Ühingu juhatuse otsusega kui:
1. liikme tegevus on vastuolus Ühingu põhikirja ja määrustega, Klubi
eeskirjaga või Eesti Vabariigi seadustega;
2. liige on muul viisil kahjustanud Ühingu või Klubi tegevust või mainet;
3. liige ei ole tasunud kehtestatud liikmemaksu kahe kuu jooksul
4. vaatamata tehtud hoiatusele liige jätkab tegutsemist vastuolus
Ühingu/Klubi eesmärgiga või ei täida liikme kohustusi.
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III.

Klubi liikmete õigused ja kohustused

3.1. Klubi liikmel on õigus:
a) osaleda Klubi ühistegevustes
b) osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul;
c) olla valitud Klubi juhiks;
d) esitada juhtorganitele arupärimisi ja ettepanekuid, saada informatsiooni Klubi või
Ühingu, tema juhtkonna ja liikmete tegevusse puutuvates küsimustes;
e) esindada Klubi selle juhtorganite volitusel suhetes teiste organisatsioonide ja
isikutega;
f) võimaluse korral kasutada Klubi või Ühingu vara ja vahendeid vastavalt Ühingu
juhatuse poolt kehtestatud tingimustele soodus- ja eeliskorras.
g) arendada Klubi tegevust ning olla kaasatud Ühingu avalikku tegevusse
h) saada tingimuste täitmisel liikmestaatuse Ühingus
3.2. Klubi liige on kohustatud:
a) järgima Klubi tegevuses osalemisel ja Klubi nimel esinedes Ühingu põhikirja,
Klubi eeskirju ning Klubi või Ühingu juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid, mis on
vastavuses seadusega ja käesoleva põhikirjaga;
b) teatama Klubi juhile või Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma
elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt kahe
kuu jooksul pärast nende muutumist;
c) tasuma liikmemaksu vastavalt Ühingu juhatuse poolt kehtestatud korrale.
3.3. Liikmemaksu, sisseastumismaksu ja täiendavaid varalisi kohustusi võib Klubi liikmele
panna ainult Ühingu otsuse alusel.
IV.

Üldkoosolek

4.1. Klubi üldkoosoleku pädevuses on küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või
põhikirjaga antud teiste Klubi või Ühingu organite pädevusse.
4.2. Klubi juhtimistöös ja tegevustes on Klubi juhil ja Ühingul kohustus võtta arvesse Klubi
üldkoosoleku otsuseid ja ettepanekuid juhul kui need vastavad punktile 4.1
4.3. Klubi üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.
4.4. Klubi üldkoosoleku kutsub kokku Klubi või Ühingu juhatus:
a) Klubi tegevuste kinnitamiseks;
b) juhtudel, kui Klubi huvid, Ühing või seadus seda nõuavad.
c) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/4 Klubi
liikmeskonnast
4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teavitab juhatus 10 päeva enne koosoleku toimumist
igat liiget või avaldab vastavasisulise teate lehes (näiteks veebiaadressil www.uisk.ee).
4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Klubi
liikmetest.
4.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest ja Klubi eeskiri, Ühingu põhikiri või
juhatus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
4.8. Klubi üldkoosoleku otsused, mis lähevad vastuolusse Ühingu huvidega võib tühistada
Ühingu juhatus.
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V.

Juhatus

5.1. Klubi tegevust juhib ja esindab Ühingu juhatus või Klubi juht. Klubi juhi rollis võib
olla korraga üks kuni kolm Klubi või Ühingu liiget.
5.2. Klubi juhatus määratakse Ühingu juhatuse poolt ametisse perioodiks, mis on
hetkeolusid arvestades vajalik.
5.3. Klubi juhid esindavad Klubi kõigis õigustoimingutes eraldi.
5.4. Klubi juhatus võtab vastu otsuseid Ühingu juhatuse, põhikirja ja seaduses ettenähtud
korras.
5.5. Klubi juhatus:
a) korraldab Klubi igapäevast tegevust ja asjaajamist;
b) esindab Klubi kõigi Ühingu organite, Ühingu juhatuse poolt aktsepteeritud
instantside ja avalikkuse ees kaitstes Ühingu ja Klubi huve ning kehtestatud
Ühingu põhikirja.
c) peab Klubi liikmete nimekirja;
d) moodustab ajutisi töörühmi ja kinnitab nende liikmete pädevuse;
e) valmistab ette Klubi liikmete üldkoosolekud;
f) korraldab Klubi raamatupidamist;
g) täidab muid Ühingu juhatuse poolt antud seaduslikke ülesandeid.
5.6. Kõiki tehinguid, mis väljuvad Ühingu juhatuse poolt kinnitatud eelarve piiridest, võib
Klubi juht teha üksnes juhatuse nõusolekul.
5.7. Klubi juhatuse otsused, mis lähevad vastuolusse Ühingu huvidega võib tühistada
Ühingu juhatus.
VI.

Klubi varalised vahendid ja aruandlus

6.1. Klubi majandusaasta on 01. jaanuarist 31. detsembrini.
6.2. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on Ühingu juhatuse poolt määratud
klubilise tegevuse arendamiseks.
6.3. Klubi sisseastumis- ja liikmemaksust kogunenud kassa ja muu vara kasutuse üle
otsustab Ühingu juhatus ning tehes seda Klubi juhatuse olemasolul tema ettepanekutele
toetudes.
6.4. Pärast majandusaasta lõppu koostab Klubi juhatus aastaaruande raamatupidamise
seaduses ettenähtud korras ja esitab selle kinnitamiseks Ühingu juhatusele.
6.5. Ühing ja Klubi ei vastuta Klubi liikmete kohustuste eest.
6.6. Klubi ei jaota Klubi tulu ega vara Klubi liikmete vahel, väljaarvatud juhul kui Ühingu
ja Klubi liikmete vahel sõlmitud ja eelnevalt Ühingu juhatusega kooskõlastatud
kirjalike lepete järgi kuuluvad tasumisele tööd või teenused.
VII. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine
7.1. Klubi ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub Ühingu juhatuse otsusel.
7.2. Klubi likvideerijateks on Ühingu juhatuse liikmed.
7.3. Klubi likvideerimisel antakse allesjäänud vara Ühingu omandisse.
VIII. Muud tingimused
8.1. Küsimustes, mida põhikirjas pole puudutatud, juhindub Ühing mittetulundusühingute
seadusest.
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