SEIKLEJATE VENNASKOND
PÕHIKIRI
1. Üldsätted
1.1. Seiklejate Vennaskond (edaspidi Selts) on mittetulundusühing, mis on vabatahtlikkuse
alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb
avalikes huvides.
1.2. Seltsi nimi on Seiklejate Vennaskond.
1.3. Seltsi asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.
1.4. Seltsi eesmärkideks on:
1.4.1. luua võimalusi ühiskonna arenguks ning propageerida rahvusvahelist
teineteisemõistmist ja heatahtlikkust kõikide inimeste suhtes;
1.4.2. teadvustada ühiskonna vajadusi, probleeme ja võimalusi;
1.4.3. arendada liikmete juhtimis-, organiseerimis- ja ametialaseid oskusi;
1.4.4. propageerida eetiliste tavade kasutamist;
1.4.5. rõhutada austust teiste inimeste õiguste vastu, lähtudes individuaalsete
väärtuste tunnustamisest;
1.4.6. korraldada rahvusvahelisi noortele suunatud projekte;
1.4.7. propageerida vabatahtlikku tööd;
1.4.8. rõhutada Euroopa kodanikuks olemist ja suurendada sallivust erinevate etniliste
gruppide vahel
1.5. Seltsi põhitegevuseks on korraldada noortele suunatud üritusi ning osaleda erinevates
rahvusvahelistes noorteprojektides.
1.6. Seltsil on iseseisev raamatupidamine, pangaarved ja atribuutika.
1.7. Selts ei ole poliitiline ega usuline organisatsioon.
1.8. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja Seltsi käesolevast
põhikirjast.
2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord
2.1. Seltsi liikmeteks on mehed ja naised vanusepiirides 15 kuni 35 aastat, vanusepiirang ei
kehti noorsootöötajatele või teistele noortega töötavatele inimestele.
2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.
2.4. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.5. Seltsi
liikme
võib
seltsist
välja
arvata
juhatuse
otsusega,
kui:
a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt
korraldatud üritusel;
c) astub seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks

d) on rikkunud Eesti Vabariigi seaduseid või mitte kinni pidanud Seltsi põhikirjast
e) on kahjustanud Seltsi mainet
2.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku
toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel
juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse
liikmetest.
2.7. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.
2.8. Seltsi liikme liikmelisus lõpeb automaatselt juhul kui liige saab 35 aastat vanaks ja ei
tegutse noorsootöö valdkonnas.

3.

Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta
d) astuda Seltsist välja avalduse alusel
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed;
d) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta
kestel
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele
panna ainult üldkoosoleku otsusega.

4. Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja
erakorralised. Üldkoosolekud kutsub kokku juhatus.
4.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks (1) kord aastas.
4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse päeva enne
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist
samasisulise kirjaliku teate e-maili teel.
4.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või vähemalt 1/10 liikmete
põhjendatud nõudmisel.
4.5. Seltsi üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.5.1. Seltsi juhatuse liikmete ja vajadusel teiste vastutavate ametnike valimine;
4.5.2. Seltsi tegevuse põhisuundade määramine;

4.5.3. Seltsi eelarve kinnitamine;
4.5.4. Seltsi põhikirja kinnitamine, selle muutmine ja täiendamine.
4.5.5. Seltsi tegevuse lõpetamine;
4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt pool
Seltsi liikmetest.
4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole
üldkoosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.
4.8. Seltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
4.9. Juhatuse liikmete ja teiste ametnike valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest
enam hääli.
5. Juhatus
5.1. Seltsi tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on kaks (2) liiget, president ja
asepresident.
5.2. Seltsi juhatus moodustatakse üldkoosoleku otsusega.
5.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks (3) aastaks.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus

6. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara
sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule.

