Mittetulundusühingu Tervis ja Sport põhikiri
Kinnitatud 05.08.2014 üldkoosoleku otsusega.
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Tervis ja Sport (edaspidi „Ühing”)
1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu Ihaste tee 7-104
1.3 Ühing on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, kes tegutseb avalikes
huvides. Ühing lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest,
asutamislepingu otsusest ning oma põhikirjast.
1.4 Ühingu majandusaasta on 1.jaanuarist 31. detsembrini.
II ÜHINGU EESMÄRK JA TEGEVUS
2.1. Ühingu eesmärgiks on edendada inimeste tervisekäitumist ja populariseerida aktiivseid eluviise
ning tervislikku toitumist, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
2.1.1. tervisespordi ürituste korraldamine sh treeningute läbiviimine;
2.1.2. tervisedenduslik teavitustöö ja nõustamine;
2.1.3. tervisealaste seminaride, teabepäevade ja õppelaagrite korraldamine;
2.1.4. ühingu eesmärke toetavate ning ühingut propageerivate trükiste, audiovisuaalsete
materjalide jms. ettevalmistamine, tootmine ja levitamine;
2.1.5. tervisealaste uuringute läbiviimine;
2.1.6. teised tegevused, mis on vajalikud ühingu eesmärkide saavutamiseks.
III LIIKMED
3.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib toetada ja/või arendada ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja täidab ühingu põhikirja nõudeid.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
3.3. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet
ühingu tegevuse kohta.
3.4. Ühingu liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
3.5. Ühingu liikmel on õigus:
3.5.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.5.2. olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
3.5.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.
3.5.4. avalduse alusel ühingust välja astuda. Otsuse teeb juhatus ühe kuu jooksul alates
avalduse laekumisest.
3.6. Ühingu liige on kohustatud:
3.6.1. järgima ühingu põhikirja, ühingu juhtorganite otsuseid ja häid tavasid;
3.6.2. tasuma ühingu üldkoosoleku poolt määratud liikmemaksu määratud ajaks;
3.6.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed;
3.7. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.7.1. liige kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
3.7.2. liige ei ole määratud ajaks tasunud ühingu liikmemaksu;
3.7.3. liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või
ühingu poolt korraldatud üritusel.
3.8. Ühingu liige võidakse uhingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
3.8.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
3.8.2. on esitanud uhingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine uhingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

IV JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda
kõik ühingu liikmed.
4.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.
4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku
toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.4. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui esindatud või kohal on üle poole MTÜ liikmetest ning
otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud ühingu
liikmetest või nende esindajatest.
4.6. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamuse alusel ja määratakse ametisse
kolmeks aastaks.
4.7. Ühingu tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, millesse võib kuuluda minimaalselt üks ja
maksimaalselt kolm liiget.
4.8. Juhatuse liikmetega sõlmitakse leping, milles on määretletud liikmete pädevused, kohustused ja
vastutusvaldkonnad.
4.9. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline,kui
koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
V MAJANDUSTEGEVUS, LIKVIDEERIMINE JA VARA JAOTUS
5.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.
5.2. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi
oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või
sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
5.3. Ühingu likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
5.4. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
5.5. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase
eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.
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