PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Rae Rattaklubi (edaspidi Spordiklubi) on avalikes huvides tegutsev
vabatahtlik organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik.
1.2. Spordiklubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega
kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast.
1.3. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Spordiklubi põhitegevus. Spordiklubi tulu
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
1.4. Spordiklubi on eraõiguslik juriidiline isik alates tema registrisse kandmisest seadusega ettenähtud
korras.
1.5. Spordiklubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
2. ÜHINGU EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.1. Spordiklubi eesmärgiks on Spordiklubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba
aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, spordi harrastamine ja arendamine tervisespordi
vormidest kuni võistlusspordini, ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine, mille saavutamiseks
teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
2.1.1. koondab ja ühendab spordist ja ühisest vaba aja veetmisest huvitatud isikuid;
2.1.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab Spordiklubi tegevusse spordist huvitatud isikuid;
2.1.3. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust
2.1.4. korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi, osavõtte
võistlustest, palkab võimaluse korral treenerid-juhendajad;
2.1.5. korraldab oma Spordiklubi liikmete võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks
spordivõistlustest;
2.1.6. arendab koostööd teiste sama spordiga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste
organisatsioonidega, juriidiliste- ja üksikisikutega ning kohaliku omavalitsusega;
2.1.7. tagab liikmetele, kellele on Spordiklubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti
huvitatud liikmetele, koolituse või enesetäiendamise;
2.1.8. loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Spordiklubi liikmetele Spordiklubi vara
kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;
2.1.9. viib läbi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Spordiklubi
kasutuses ja omanduses oleva varaga, sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.
3. LIIKMED
3.1. Spordiklubi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma
Spordiklubi eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja
väljaarvamise korraldab juhatus.
3.2. Spordiklubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Spordiklubi juhatusele. Kui juhatus
keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine
otsustatakse Spordiklubi üldkoosolekul.
3.3. Spordiklubi liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset
teavet Spordiklubi tegevuse kohta.
3.4. Spordiklubi aasta liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
3.5. Spordiklubi liige võidakse välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele juhatuse otsusega, kui
ta:
3.5.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud aasta liikmemaksu
3.5.2. on esitanud Spordiklubisse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine Spordiklubi liikmeks ei olnud õiguspärane.
3.6. Liikmetel on õigus:
3.6.1. osaleda Spordiklubi kõigil üritustel ning tegevustes;
3.6.2. kasutada Spordiklubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt kehtestatud korrale;
3.6.3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Spordiklubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada
Spordiklubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
3.7. Liikmed on kohustatud:

3.7.1. järgima Spordiklubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse
piires kehtestatud akte;
3.7.2. harrastama regulaarselt vähemalt ühte spordiala, millega Spordiklubis tegeletakse;
3.7.3. osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel
nende töös;
3.7.4. tasuma õigeaegselt Spordiklubis kehtestatud makse;
3.7.5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Spordiklubi vara;
3.7.6. hoidma ja kaitsma Spordiklubi head nime, seisma Spordiklubi eesmärkide ja põhimõtete
eest.
4. JUHTIMINE
4.1. Spordiklubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda
kõik Spordiklubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta
jooksul.
4.2. Juhatus on kohustatud aastakoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad Spordiklubi
huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 Spordiklubi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud
korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda
samas korras juhatusega. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse
päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja
päevakorra projekt. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Spordiklubi juhtimise küsimustes, mis ei
ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse (või Spordiklubi muu organi) pädevusse. Üldkoosoleku
pädevusse kuulub:
4.2.1. Põhikirja muutmine;
4.2.2. Spordiklubi eesmärkide muutmine;
4.2.3. Spordiklubi lõpetamise otsustamine;
4.2.4. Spordiklubi ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.2.5. Spordiklubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
4.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.7. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.2.8. Spordiklubi juhatuse esimehe valimine;
4.2.9. Spordiklubi juhatuse liikmete määramine;
4.2.10. Spordiklubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega
koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.
4.3. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Spordiklubi
liikmetest
4.4. Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus
seaduse või Spordiklubi põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud Spordiklubi liikme või
juhatuse liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest
4.5. Spordiklubil on juhatus, mis seda esindab ja juhib. Spordiklubi juhatus valitakse kolmeks aastaks
ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
4.6. Juhatuse liikmed esindavad Spordiklubi kõikides õigustoimingutes.
4.7. Juhatus võtab vastu otsuseid Spordiklubi juhtimise küsimustes. Spordiklubi juhatuse pädevusse
kuuluvad:
4.7.1. üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.7.2. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
4.7.3. kinnisvara käsutamine;
4.7.4. juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
4.7.5. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.7.6. Spordiklubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
4.7.7. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
4.7.8. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
4.7.9. Spordiklubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete ning muude
sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine
4.7.10. laenude võtmine ja andmine;

4.7.11. kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine
ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine.
4.8. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele ning juhatus on
otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3
häälteenamust. Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult.
5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1. Spordiklubi vahendid ja vara moodustuvad:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest:
5.1.3. toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest:
5.1.4. riiklikest toetustest või toetustest spordiliitudelt;
5.1.5. Spordiklubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsorja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga
laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.
5.2. Spordiklubi vahendid ja vara kuuluvad Spordiklubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse
Spordiklubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale
põhikirjale. Spordiklubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda
tasuta kasutusse jne.) oma liikmetele ja Spordiklubi liige Spordiklubile lepingulisel alusel.
Spordiklubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.3. Spordiklubi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha
deponeerimist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või
sihtasutusele, avalik- õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
5.4. Spordiklubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab
Spordiklubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu
koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need
üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta
aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
6. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
6.1. Spordiklubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses
sätestatud korras.
6.2. Spordiklubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Spordiklubi likvideerijateks on juhatuse
liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
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