MITTETULUNDUSÜHINGU „EESTI SEISUKOERTE LIIT“

PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing EESTI SEISUKOERTE LIIT (edaspidi ühing) on avalikes
huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi:
eesti keeles on EESTI SEISUKOERTE LIIT (ESL) ja
inglise keeles on ESTONIAN POINTING DOGS UNION
ning ühingu asukoht on: Salu tee 36, Peetri, Rae vald, Harjumaa 75312
1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja määratleb ennast kui FCI 7. rühma kuuluvate
koerte tõugude ühendus. Ühing taotleb Eesti Kennelliidu liikmesorganisatsiooni
staatust.
Oma tegevuses juhindub ühing põhikirjast, Eesti Vabariigi seadustest ja
normatiivaktidest, Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni (Fédération
Cynologique Internationale, FCI) normdokumentidest ning Eesti Kennelliidu (edaspidi
EKL) otsustest.
1.4. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5. Ühingu eesmärgid on:
1.5.1. FCI 7.rühma kuuluvate erinevate tõugude tõuomadustest tulenevasse
individuaalsusesse mõistva suhtumise kujundamine;
1.5.2. Tulevaste koeraomanike nõustamine enne lemmiku võtmist. Kontaktide
vahendamine FCI 7.rühma kuuluvate koerte omanikega ning erinevate kasvatajate ja
kennelitega;
1.5.3. FCI 7.rühma kuuluvate koertega seotud harrastustegevuste tutvustamine,
propageerimine. Vastava informatsiooni hankimine, jagamine ning vajadusel ja
liikmete huvi korral, harrastustegevustest osavõtu korraldamine;
1.5.4. FCI 7.rühma kuuluvate koerte harrastustegevusteks vajalikus ettevalmistuses
osalemine ja ühingu liikmete nõustamine. Õppe- ja koolituspäevade korraldamine;
1.5.5. Koostöö edendamine tõuorganisatsioonidega ja EKL-iga, FCI 7.rühma
erinäituste korraldamine;
1.5.6. FCI 7.rühma eksamite ja katsevõistluste korraldamine;
1.5.7. FCI 7.rühma kuuluvate koerte ja nende omanike huvide esindamine EKL-is ja
teistes liikmesorganisatsioonides..
1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
1.6.1.täidab ülesandeid, mis tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest;
1.6.2.loob liikmetele suhtlemiseks vajaliku internetipõhise keskkonna ja haldab seda;
1.6.2.vahendab, levitab ja tutvustab huvipakkuvat, harrastustegevustega ning oma
tegevusega seonduvat informatsiooni;

1.6.3.korraldab harrastustegevustega seotud treeninguid, liikmete nõustamist ja
õppepäevi;
1.6.4.loob eeldused eksamite ja katsevõistluste ning erinäituste korraldamiseks;
1.6.5.organiseerib ja korraldab erinäituseid, eksameid ja katsevõistluseid.

1.7. Ühingu liikmemaksudest, annetustest, sponsorlepingutest ja majandustegevusest
saadav tulu suunatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks.

II
ÜHINGU
LIIKMEKS
VASTUVÕTMISE
NING
ÜHINGUST
VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes on Eesti resident
ja vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus
täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.1.1. Füüsilisele isikule esitatavad nõuded (ühe nõude täitmisel):
• Isik on vähemalt 16 aastat vana ja omab soovi omandada 7.rühma kuuluv koer
(ajutine liikmelisus kestvusega kuni 12 kuud);
• Isik on vähemalt 16 aastat vana ja omab tõutunnistusega 7.rühma koera;
• Isik on jahimees, kes osaleb aktiivselt linnujahis;
• Isik on akrediteeritud 7. rühma kohtunik ja/või koolitaja;
• Üldkoosoleku otsuse alusel.
2.1.2. Juriidilisele isikule esitatavad nõuded (ühe nõude täitmisel):
• Isik on EKL liige ja on seotud FCI 7.rühma kuuluva tõu harrastustegevusega;
• Isik on panustanud klubi arengusse enam kui 30% klubi aruandeaasta tuludest;
• Üldkoosoleku otsuse alusel.
2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes
hiljemalt kahe nädala jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või
sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta
liikmemaksu peale liikmeks vastuvõtmise otsuse kattesaamist hiljemalt neljateistkümne
päeva möödudes.
2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine
kuulub üldkoosoleku pädevusse.
2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab
vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks. Muuhulgas:
• Liikme, tema surma korral;
• Liikme, kelle tegevus ei ole kooskõlas määrusega “Lemmikloomade pidamise
nõuded” ja/või põhjustab lemmikloomale korduvaid ning põhjendamatuid
kannatusi;
• Liikme, kelle tegevus on omakasupüüdlik ja piirab mistahes kombel teiste
ühingu liikmete otsustusvabadust;

•
•

Liikme, kes on jätnud tasumata klubi liikmemaksu ettenähtud tähtajaks ja ta ei
ole seda teinud hiljemalt 1 kuu jooksul;
Liikme, kes oma tegevusega on kahjustanud klubi mainet ja/või üritanud seda
korduvalt teha (taunitav tegevus peab olema tõendatud kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis ja/või ühingu liikmete ütlustega).

2.7. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus
liikmete hulgast välja 30 kalendripäeva möödudes alates liikmemaksu tasumise
tähtajast.
2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle
põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule;
2.9. Ühingust välja arvatud ja/või välja astunud liikmel ei ole mingeid õiguseid klubi
varale ning talle ei tagastata sisseastumismaksu ega aastamakseid.
2.10. Liikmelisus ei ole üleantav ega pärandatav.
2.11. Liikmelisust tõendava registri pidamist korraldab ühingu juhatus.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
- võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
- olla valitud ühingu juht- ja kontrollorganitesse ja taotleda enda tagasikutsumist;
- esitada päevakorrapunkte üldkoosolekule;
- saada teavet ühingu tegevuse kohta seadustes ettenähtud piirides;
- võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest, täites korraldusnõudeid;
- astuda ühingust välja.
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
- tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja
ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
- tunnustada ühingu liikmelisusega kaasnevaid nõudeid, millised tulenevad
põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest;
- tasuda ühingu liikmemaksu;
- teavitama ühingu juhatust asjaoludest ja faktidest, millised võivad mõjutada
juhatuse otsuseid ja liikmete poolt tehtavate otsuste otstarbekust;
- teatama juhatusele oma elukoha- ja kontaktandmed, juriidilise isiku puhul
tegutsemiskoha ja registreerimisnumbri. Andmete muutumisest tuleb teavitada
juhatust hiljemalt ühe kuu jooksul kirjalikult.
3.3. Ühingu revisjonikomisjoni liige/revident ei saa olla juhatus liige ega töötada
ühingu palgalisel ametikohal.

IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on
üks hääl. Üldkoosoleku otsused protokollitakse ja allkirjastatakse koosoleku juhataja ja
protokollija poolt. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valitakse avaliku hääletamise
teel.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
- ühingu põhikirja muutmine ja/või eesmärgi muutmine;
- ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
- juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
- erandkorras liikmete vastuvõtmine;
- iga-aastase tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
- pikaajaliste kohustuste võtmine;
- revisjonikomisjoni valimine järgnevaks majandusaastaks;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse;
- ühingu tegevuse lõpetamine.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu
liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub
juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kahe nädala ja kõige
hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata
koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta, vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul.
4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või
vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku
toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse päevakorda võtmist järgmisel
üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele vähemalt kaks
tööpäeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saamist. Juhatus teavitab
üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast kõiki liikmeid samaaegselt.
4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal
hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget
hääletama tema eest digitaalselt allkirjastatud volikirjaga.
4.9. Juhtudel, milliste kohta põhikirjas või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse
üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul
osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
4.10. Võrdse häälte jaotumise korral osutub valituks otsus, mille poolt hääletas juhatuse

esimees.
4.11. Ühingu liikmete töölepingulisi suhteid klubiga reguleeritakse töölepinguga
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Võimalike, tasuliste töökohtade
loomise otsustab üldkoosolek tegevuskava ja eelarve kinnitamisel.
V ÜHINGU JUHATUS
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt
kaks kuid mitte rohkem kui viis liiget. Juhul, kui juhatust ei valita, juhib ühingu
igapäevategevust ja esindab ühingut juhataja.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub;
- ühingu igapäevategevuse korraldamine;
- ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
- ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
- majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
- ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub
valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud
ühingu liikmetest. Juhatus valitakse kaheks aastaks.
5.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.5. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees ja teised juhatuse
liikmed koos.
5.6. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda
sõltumata põhjusest.
5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse
liikmeist.
5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.9. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise
korral osutub valituks ettepanek, mille pool hääletas juhatuse esimees.
5.10. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.11. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma
vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul
soovituslik sõnaõigus.
5.12. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI KONTROLLORGANID
6.1 Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revisjonikomisjon, kes
fikseerib omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas.

VII MAJANDUSTEGEVUS
7.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse
aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks
hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

VIII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud
korras.
8.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
8.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud
vara üle võrdsetes osades ühingu liikmetele, v.a. juhul kui vara soetamiseks on
kasutatud EL ja/või ühiskondlike fondide abi. Sellisel juhul antakse vara üle MTÜ-le
„ Varjupaikade MTÜ Tallinna loomade varjupaik“

Põhikiri on vastu võetud 06.11.2019

