MTÜ Rae Golfiklubi
PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1

Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Rae Golfiklubi (edaspidi: Klubi).

1.2

Klubi asukoht on Suuresta küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

1.3

Klubi on vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühing, mille põhitegevus on edendada ja
koordineerida golfialast tegevust Suuresta golfiväljakul ning luua seeläbi oma liikmetele
tingimused vaba-aja sportlikuks veetmiseks.

1.4

Klubi ühendab golfi vastu huvi tundvaid ja golfiga tegelevaid või selle ala arendamisest ning
toetamisest huvitatud füüsilisi isikuid.

1.5

Klubi tegutseb vastavuses The R&A golfireeglite, eetika, golfikultuuri ja –traditsioonidega,
täites Eesti Golfi Liidu ning Euroopa Golfi Assotsiatsiooni poolt kehtestatud akte ja suuniseid
ning juhindudes oma tegevuses Eesti Spordi Hartast, spordiseadusest ja käesolevast
põhikirjast.

1.6

Klubi eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Klubi tulu kasutatakse
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja tulu Klubi liikmete vahel ei jaotata.

1.7

Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale,
liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, seaduses sätestatud ajaperioodi jooksul ühingule
annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isiku
abikaasale, elukaaslasele või otse- või külgjoones sugulasele.

1.8

Klubil on oma sümboolika ja atribuutika käsutamise ja kasutamise ainuõigus.

2. KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.1

Klubi tegevuse eesmärkideks on Klubi liikmetele ning ka avalikkusele golfi harrastamiseks
tingimuste loomine nii tipp-, võistlus- kui ka rahvaspordi tasandil, sportlike eluviiside avalik
propageerimine, golfiharrastuse kandepinna laiendamine avalikkuses ja sportliku taseme
tõstmine, võimalusel samuti Klubi liikmete toetamine ning neile sportimiseks ja vaba aja
veetmiseks soodsate tingimuste loomine.

2.2

Eesmärkide täitmiseks Klubi:

2.2.1

koondab ja ühendab golfist huvitatud isikuid;

2.2.2

propageerib golfiga tegelemist ja kaasab Klubi tegevusse golfist huvitatud noori, nende
vanemaid ja toetajaid;

2.2.3

arendab ja toetab aktiivset seltskondlikku tegevust golfi avaliku tutvustamisel nii Klubi siseselt
kui ka väljaspool;

2.2.4

korraldab Klubi liikmete jaoks sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi, ühisüritusi teiste
klubidega ning osavõtte võistlustest;

2.2.5

koostab Klubi siseseid edetabeleid;

2.2.6

peab arvestust Klubi liikmete mängutaseme (HCP) kohta;

2.2.7

määrab Klubi esindajaid võistlusteks nii kodu- kui välismaal;

2.2.8

töötab välja ning kehtestab Klubi võistluste ja Klubis käitumise juhendeid ning reegleid ja
kontrollib nende täitmist;

2.2.9

korraldab huvilistele ja oma liikmetele golfialast välja- ja täiendõpet;

2.2.10 autasustab sportlikke tulemusi saavutanud Klubi liikmeid ning toetajaid;
2.2.11 arendab koostööd teiste klubide, seltside ja liitudega, organisatsioonidega, kohaliku
omavalitsusega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal golfi edendamiseks ning
traditsioonide säilitamiseks;
2.2.12 kokkuleppel Suuresta golfiväljaku omanikuga opereerib Suuresta golfiväljakut;
2.2.13 teeb mistahes muid tegusid ja toiminguid, mis on vajalikud Klubi eesmärkide saavutamiseks
ega ole nendega vastuolus.
3. KLUBI LIIKMESKOND
3.1

Klubi liikmeks võib olla füüsiline isik, kes:

3.1.1

tunnistab ja täidab käesolevat põhikirja, järgib kehtestatud golfireegleid ning tunnistab fair
play põhimõtet;

3.1.2

on läbinud golfi green card’i kursused;

3.1.3

tasub Klubi poolt kehtestatud makseid;

3.1.4

aitab kaasa Klubi eesmärkide saavutamisele.

3.2

Liikmeks saamiseks esitab liikmeks astuda soovija vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis liitumisavalduse Klubi juhatusele.

3.3

Juhatus otsustab liitumisavalduse rahuldamise või sellest keeldumise mõistliku aja jooksul,
kuid siiski hiljemalt 1 [ühe] kuu jooksul arvates avalduse laekumisest.

3.4

Klubi liikmel on kõik seadusest ning põhikirjast tulenevad õigused.

3.5

Klubi liikmel on kohustus:

3.5.1

tasuda Klubi poolt kehtestatud makseid;

3.5.2

täita ja järgida kõiki seaduse, põhikirja nõudeid ja klubi poolt kehtestatud reegleid.

3.6

Liikmele võib määrata täiendavaid, põhikirjas konkreetselt mainimata, rahalisi kohustusi
üksnes üldkoosoleku otsusega.

3.7

Klubist välja astumiseks esitab Klubi liige Klubi juhatusele vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis avalduse.

3.8

Lisaks seaduses sätestatule võib liikme Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.8.1

liige kahjustab mistahes vormis ja viisil (sh varaliselt või mittevaraliselt) Klubi ja/või tema
mainet;

3.8.2

liige jätab korduvalt täitmata Klubi (sh Klubi mistahes organite) poolt vastuvõetud otsuseid;

3.8.3

liige ei tasu nõuetekohaselt Klubi liikmemaksu või mistahes muid kooskõlas põhikirjaga või
seadusega temal lasuvaid rahalisi kohustusi Klubi ees.

3.9

Väljaarvatud Klubi liige võib juhatuse otsuse oma väljaarvamise kohta edasi kaevata Klubi
üldkoosolekule 1 [ühe] kuu jooksul alates otsuse tegemise päevast.

4. KLUBI ORGANID
Üldkoosolek
4.1

Üldkoosoleku kutsub Klubi juhatus kokku vähemalt 1 [üks] kord kalendriaastas.

4.2

Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates

vähemalt 1/20 [üks kahekümnendik] Klubi liikmetest või vähemalt 5 volinikku.
4.3

Üldjuhul määrab üldkoosoleku päevakorra juhatus. Kui üldkoosolek kutsutakse kokku volinike
nõudel, määravad üldkoosoleku päevakorra üldkoosoleku kokkukutsumist nõudnud volinikud.
Kui üldkoosolek kutsutakse kokku Klubi liikmete nõudel, määravad nemad üldkoosoleku
päevakorra.

4.4

Klubi liikmete arvu määramisel nii üldkoosoleku kvoorumi määratlemisel, kui mistahes muul
eesmärgil, võetakse aluseks Klubi poolt Eesti Golfi Liidule enne kvoorumi määratlemise
vajaduse tekkimise päeva viimati esitatud liikmete nimekiri.

4.5

Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.5.1

Klubi volinike valimine;

4.5.2

Klubi eesmärkide muutmine;

4.5.3

Klubi põhikirja muutmine;

4.5.4

Klubi liikmetele põhikirjas nimetamata muude rahaliste kohustuste määramine;

4.5.5

Klubi tegevuse lõpetamise otsustamine;

4.5.6

Klubi audiitori ja/või revisjonikomisjoni liikmete valimine.

4.6

Üldkoosolekut juhatab mõni Klubi juhatuse liige või liikmete soovil üldkoosolekul valitud
juhataja. Kui mõni üldkoosolekul osalevatest liikmetest nõuab mõnes päevakorrapunktis
salajast hääletamist, võetakse selles küsimuses otsus vastu salajase hääletamise teel.

4.7

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole Klubi liikmetest, v.a kui
põhikirja või seadusega ei ole sätestatud kõrgemat kvooruminõuet. Kui üldkoosolek ei ole
kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, saadab juhatus 7 [seitsme]
päeva jooksul Klubi liikmetele uue üldkoosoleku kutse sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on
pädev otsuseid vastu võtma juhul, kui sellel osaleb vähemalt 2 [kaks] liiget.

Volinikud ja volinike koosolek
4.8

Volinike koosoleku volitused ja pädevus algavad või taasalgavad pärast selle Üldkoosoleku
lõppemist, mille tulemusel on valitud vähemalt põhikirjas sätestatud miinimumarv volinikke.
Kui volinike arv mistahes põhjusel langeb alla põhikirjas sätestatud volinike miinimumarvu,
peatuvad volinike koosoleku volitused ja pädevus automaatselt.

4.9

Üldkoosolek valib Klubi liikmete seast 5-20 volinikku. Lisaks valib üldkoosolek volinikele kuni 5
asendusliiget. Asendusliikme volitused ja pädevus volinikuna tegutseda tekivad voliniku
liikmelisuse lõppemisel Klubis asendusliikmete vanuselises järjekorras, alates ealiselt vanimast
asendusliikmest.

4.10 Volinike valimisel korraldatakse võrdselt hääli saanud volinikukandidaatide vahel valimiste
teine voor, mille võitjaks osutub kandidaat, kes saab teise vooru valimistel enim hääli. Seda
nõuet ei kohaldata, kui võrdselt hääli saanud kandidaadid moodustavad kuni 20
[kakskümmend] enim hääli saanut.
4.11 Voliniku, sh asendusliikme, volituste tähtaeg on kuni 3 [kolm] aastat alates valimisest. Voliniku
tagasivalimine ei ole kuidagi piiratud. Juhatus peab arvestust volinike ning nende volituste
tähtaegade osas.
4.12 Volinike koosolekul pädevus ja voli teha otsuseid kõigis küsimustes, välja arvatud põhikirja p
4.5 sätestatud küsimustes.
Juhatus
4.13 Klubil on 3 [kolme] kuni 7 [seitsme] liikmeline juhatus.
4.14 Klubi võib esindada õigustoimingutes ja tehingutes kaks juhatuse liiget koos. Juhatuse liikmete

pädevuse jaotuse (sh nt igakordse tehingu limiidi või muu piiri) ja volitused võib kehtestada
üldkoosolek oma otsusega või see võib tuleneda juhatuse liikmega sõlmitavast lepingust, kui
selline leping on sõlmitud.
4.15 Juhatuse pädevusse kuulub lisaks muudele seaduses või põhikirjas sätestatud pädevustele:
4.15.1 Klubi igapäevase töö korraldamine, sh arve- ja raamatupidamisarvestuse pidamine
4.15.2 liikmete vastuvõtmist, väljaastumist ja väljaarvamist puudutavate otsuste tegemine;
4.15.3 liikmete registri pidamise ja mängutaseme arvestuse korraldamine;
4.15.4 üldkoosoleku ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.15.5 rahvusvahelistesse spordiliitudesse ning üleriigilisse keskliitu astumise ja sealt lahkumise
otsustamine;
4.15.6 Klubi tegevuskava ja eelarve koostamine;
4.15.7 Klubi välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
4.15.8 Klubi sümboolika ja atribuutika kavandite ja statuutide kinnitamine;
4.15.9 Klubi liitumis- ja liikmemaksu määrade kehtestamine;
4.15.10 Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistlusjuhendite ja eelarvete, koondvõistkondade,
treenerite, kohtunike kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi
puudutavate üldküsimuste lahendamine;
4.15.11 kõigi muude Klubi igapäevase tegevusega seotud toimingute ja tehingute tegemine.
4.16 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 [üks] kord
kvartalis.
4.17 Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
5. KLUBI VARA JA ARUANDLUS
5.1

Klubi vara moodustub kõigist seadusega kooskõlas olevatest vahenditest ja tegevustest.

5.2

Klubi vara kuulub Klubile ning seda kasutatakse ja käsutatakse üksnes Klubi eesmärkide
saavutamiseks vastavalt seadusele ning põhikirjale.

5.3

Klubi halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele ning
Klubi ei maksa oma töötajale ega juhtimis- või kontrollorgani liikmele suuremat tasu kui
makstakse samasuguse töö eest tavapäraselt ettevõtluses.

5.4

Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

6. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
6.1

Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.

6.2

Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle
tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud isikule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule,
riigile või kohalikule omavalitsusele.

Põhikiri on kinnitatud Klubi asutamislepinguga Tallinnas 04.04.2016

