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SPORDIKLUBI   "SUN DOME" 
 

PÕHIKIRI 
 
1.         Üldsätted 
 

1.1.        Spordiklubi  “Sun Dome“  (edaspidi klubi )  on  avalikes  huvides 

mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid 

ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele, hobidega tegelemisele ja vabaaja 

veetmise võimaluste mitmekesistamisele  ning  nendeks tegevusteks  tingimuste 

loomisele. 

1.2.        Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega 

              kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, Eesti Spordi Hartast ning 

käesolevast  põhikirjast. 

1.3.        Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt  hinnatavaid 

soodustusi liikmetele, juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud  

isikule või sellise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele ega mainitud isikutega 

seotud   isikutele, välja arvatud juhul kui seotud isik kuulub liidu poolt toetavasse   

sihtrühma ega  saa võrreldes teiste sihtrühma kuuluvate isikutega täiendavaid 

hüvesid ega soodustusi. 

1.4.        Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega 

              mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Oma õiguste teostamiseks on klubil  

õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja kohtute poole. 

1.5.        Klubil  on oma sümboolika ja atribuutika ning  tal on selle valdamise,  kasutamise  

              ja käsutamise ainuõigus. 

1.6.        Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Põlva linn, Toome 20 ning tema 

tegevuspiirkondadeks  on Põlva, Võru ja Tartu maakond. 

1.7.        Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. 

1.8.        Klubi on asutatud 10. jaanuar 2001.a. 

 

 

2.         Eesmärk ja tegevus 
 

2.1. Klubi eesmärgiks on spordist, tantsimisest, pillimängust ja laulmisest huvitatud 

inimeste (võistlus- ja harrastussportlaste, spordiorganisaatorite, meelelahutusürituste 

korraldajate,  kohtunike, treenerite, tantsujuhtide ja –õpetajate  jt.) koondamine ning 

ühendamine ja neile sobiliku tegevuse leidmine. 

2.2.    Põhikirjas toodud  eesmärgi täitmiseks keskendub klubi järgmistele  

              spordialadele:      

2.2.1. idamaised võitluskunstid, sealhulgas Wadokai karate; 

2.2.2. matkamine (jalgsi-, jalgratta-, vee-, auto-, suusa- ja mägimatkamine); 

2.2.3.   pallimängud (võrk-, korv-, käsi- ja jalgpall). 

2.2.4.   rahva- ja showtants, 

2.2.5.   ekstreemspordialad 
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2.3.        Eesmärgi  täitmiseks klubi: 

2.3.1.     propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse spordist, tantsimisest, 

              pillimängust ja laulmisest  huvitatuid isikuid, eelkõige noori ja toetajaid;  

2.3.2.     arendab aktiivset tegevust rahva huvi tõstmiseks spordi- ja liikumisharrastuse 

              vastu; 

2.3.3.     korraldab kasumit mittetaotleval viisil sportlikku- hobi- ja meelelahutuslikku 

tegevust - võistlusi; spordi- ja tantsu- jt meelelahutusüritusi, laagreid, litsentsi 

mittenõudvaid koolitusi,  kokkutulekuid  ning  lähetab klubis tegelevaid isikuid  

erinevatele spordi- ja kultuuriüritustele;  

2.3.4.     arendab koostööd teiste spordiorganisatsioonide, tantsu- laulu- ja pillimängurühmade  

              või klubidega,  riigiasutuste, kohalike  omavalitsuste, äri- ning muude ühingute ja  

              üksikisikutega; 

2.3.5.     osutab abi tipp-, võistlus- ja harrastussportlaste tegevuse toetamisel; 

2.3.6.     koostab arengu- ja tegevuskavasid,  klubi spordivõistluste ja -ürituste kalenderplaani 

ning  töötab välja võistlusjuhendeid ja ürituste kavasid; 

2.3.7.     toetab ja autasustab sportlasi, sporditöötajaid, tantsijaid, lauljaid, muusikuid ja – 

              aktiviste ning teeb ettepanekuid autasustamiseks asjaomastele asutustele ja isikutele; 

2.3.8.     hangib spordialast informatsiooni ja korraldab selle levi; 

2.3.9.     stimuleerib spordiliikumise ja meelelahutuslike ürituste korraldamisel arendamisel  

              silmapaistnud isikuid ja  annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele  

              ja korrale; 

2.3.10.   osaleb klubi tegevuse arendamiseks vajalike hoonete ja -rajatiste ehitamises; 

2.3.11.   viib oma  tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi   

              tasulisi spordi-, meelelahutus- ja vabaajaüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja 

eraldisi, teostab tehinguid liidu  kasutuses ja omanduses oleva ning tema 

põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga,   korraldab loteriisid ning 

ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid. 

 

 

3.        Klubi  liikmeskond 
 

3.1.        Klubi liikmeteks võivad olla: 

3.1.1.     spordi ja liikumisharrastusega tegeleda soovivad füüsilised isikud,  kes  

              tunnistavad ja  täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning 

tasuvad   ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu; 

3.1.2.     juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele 

ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses, täidavad käesolevat 

põhikirja ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja  regulaarset liikmemaksu; 

3.1.3.     klubi noorliikmeteks võivad olla kuni 18 aastased füüsilised isikud, kes  täidavad  

              käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset    

              sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. 

              Klubi noorliikmetele kinnitatakse madalam sisseastumis- ja liikmemaks; 

3.1.4.      klubi toetajaliikmed võivad olla kõik klubi tegevuse arendamisele materiaalselt  

kaasa aidata soovivad füüsilised ja juriidilised isikud. Toetajaliikmete ja klubi suhted 

rajatakse  koostöölepingule, milles sätestatakse ka poolte vastastikused õigused ja 

kohustused. 

3.2.        Klubi liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus klubi juhatusele, mille kohta 

juhatus teeb otsuse  30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. 

Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks 

võtmine otsustatakse klubi aastakoosolekul. 
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3.3.        Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. 

3.4.        Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. Liige võib klubist  

              välja astuda  pärast ühekuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja  

              nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui 

liikmeksjäämine ei ole  õiglase  hinnangu kohaselt võimalik. 

3.5.        Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja   

sätteid või on kahjustanud oluliselt klubi moraalselt või materiaalselt või jätab 

süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse 

piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata klubi liikmemaksu pikema perioodi 

vältel. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse 

tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. 

              Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda otsuse ülevaatamist klubi aastakoosoleku  

              poolt. 

3.6.        Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. Isikul, kelle  

              liikmelisus klubis on lõppenud, ei ole õigust klubi varale. 

3.7.        Klubi liikmel on õigus: 

3.7.1.     osaleda ja olla esindatud kõigil üritustel ja tegevustes; 

3.7.2.     osaleda isiklikult või oma esindaja kaudu hääleõiguslikuna üldkoosoleku töös 

              ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse  

              organitesse; 

3.7.3.     esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi juhtimise ja tegevuse kohta ning saada  

              klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni; 

3.7.4.     esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks; 

3.7.5.     esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel; 

3.7.6.     kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud  

              korrale; 

3.7.7.     kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud  

              õigusi; 

3.7.8.     kasutada kehtestatud korras klubi sümboolikat ja atribuutikat; 

3.7.9.     avalduse alusel klubist välja astuda. 

3.8.        Klubi liige on kohustatud: 

3.8.1.     järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse  

              piires kehtestatud akte; 

3.8.2.     osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse  

              kuulumisel nende töös ja võtma aktiivselt osa klubi tegevusest; 

3.8.3.     tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse; 

3.8.4.     kasutama heaperemehelikult ja säästlikult klubi vara; 

3.8.5.     hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest; 

3.8.6.     teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus,   

              omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku. 

 

 

4.         Juhtimine ja järelvalve 
 

4.1.        Üldkoosolek  

4.1.1.     Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek (aastakoosolek). 

4.1.2.     Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.  

              Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt  7 (seitse) päeva ning  

              kokkukutsumise  teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg,  
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              koht ja  päevakord.  

4.1.3.   Juhatus on kohustatud erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma hiljemalt 20 

              (kahekümne) päeva jooksul , kui vastava kirjaliku nõude on esitanud vähemalt  

              1/10 klubi liikmetest. 

4.1.4.     Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes, kusjuures selle  

              ainupädevusse kuulub: 

4.1.4.1.  põhikirja vastuvõtmine, muutmine ning täiendamine; 

4.1.4.2.  klubi eesmärgi muutmine; 

4.1.4.3.  klubi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine; 

4.1.4.4.  klubi arengukava ja tegevussuundade kinnitamine; 

4.1.4.5.  klubi arenguks vajalike spordihoonete rajamises osalemise otsustamine; 

4.1.4.6.  raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning revidendi poolt teostatud 

              kontrolli tulemuste kinnitamine; 

4.1.4.7.  klubi poolest (50%)  bilansimahust  suuremate laenude võtmise otsustamine; 

4.1.4.8.  klubi juhatuse liikmete, presidendi ja revidendi valimine; 

4.1.4.9.  klubi presidendi,  teiste juhatuse liikmete ja revidendi  volituste aja ning  juhatuse  

              liikmete arvu kinnitamine. 

4.1.5.     Üldkoosolekut juhatab klubi president või liikmete soovil üldkoosolekul valitud  

              juhataja. 

4.1.5.1.  üldkoosolek viiakse läbi üldkoosolekul vastuvõetud reglemendi järgi; 

4.1.5.2.  hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga;  

4.1.5.3.  kui ka üks üldkoosolekul osalev liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud  

              küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel; 

4.1.5.4.  üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla üldkoosoleku  

              juhataja ja protokollija. 

4.1.6.     Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole klubi 

              liikmetest. Juhul, kui vajalikku kvoorumit ei kogune, määrab juhatus uue 

üldkoosoleku läbiviimise päeva. Uus üldkoosolek tuleb läbi viia mitte varem kui 10 

päeva pärast ning  mitte hiljem kui 20 päeva jooksul esimest korda kokkukutsutud 

üldkoosoleku päevast  arvates. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on 

otsustusvõimeline, kui selles osaleb  vähemalt kaks liiget. 

4.1.7.     Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole 

üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui  üldkoosolekul 

on esindatud kõik klubi liikmed. 

4.1.8.   Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides klubi juhtimise küsimustes, mida ei ole  

              seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse. 

4.1.9.    Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku  

kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku 

kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul on 

esindatud klubi kõik liikmed. 

4.1.10.   Üldkoosolekul võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud 

lihtkirjalik volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla 

ainult teine klubi   liige. 

4.1.11.   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole  

              üldkoosolekul  osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. 

4.1.12  .Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek. 

             Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 

4.1.13.  Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse  

             poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed. 
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4.1.14.  Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või  

             temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga  

             kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Klubi liige, kes on ka juhatuse liige või   

             revident,  ei või hääletada klubi majandusaruande kinnitamise otsustamisel. 

4.1.15.  Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles on 

             esindatud üle 2/3 klubi liikmetest. 

4.1.16.   Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad 2/3 

üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub 

selle registrisse  kandmisest. 

 

4.2.        Klubi juhatus.  

4.2.1.     Klubi tegevust juhib 1 kuni 3-liikmeline juhatus. 

4.2.2.     Juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu 

              otsustab üldkoosolek. 

4.2.3.     Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. 

4.2.4.     Juhatuse koosseisu valimisel osutuvad valituks enam hääli kogunud kandidaadid  

              eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi 

              liikmetest või nende esindajatest. 

4.2.5.     Juhatuse üheks liikmeks on president (juhatuse esimees), kes korraldab juhatuse 

              tegevust. President valitakse teistest liikmetest eraldi. Presidendi valimisel on  

              otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et  

              kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või  

              nende esindajatest. 

4.2.6.     Juhatuse liikme võib aastakoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel  

              määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel  

              muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige vôib tagasi astuda enne tähtaega isikliku  

              avalduse alusel. 

4.2.7.     Tagasikutsutud vôi tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul  

juhatuse liikmete valimise korra alusel. 

4.2.8.     Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. 

4.2.9.     Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste  

              hüvitamist. 

4.2.10. Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama  

              nende nõudmisel vastava aruande. 

4.2.11. Juhatus otsustab kõik klubi tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud  

              küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse. 

4.2.12.   Juhatuse pädevusse kuuluvad: 

             1) klubi üldkoosoleku ettevalmistamine, kokkukutsumine ja otsuste elluviimine; 

             2) liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine; 

             3) klubi vara ja teenuste kasutamise korra ja tasuliste teenuste hindade   

                 kinnitamine; 

             4) juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele; 

             5) klubi tööorganite moodustamine, nende koosseisude kinnitamine; 

             6) palgaliste töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine;   

             7) klubi eelarve, bilansi, majandusaasta aruande ja tegevuskava koostamine; 

             8) sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra ja määrade kehtestamine; 

             9) klubi sümboolika kavandite ja statuudi kinnitamine; 

           10) liitudesse astumise ja sealt lahkumise ning teistes klubides osalemise  

                 otsustamine; 
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           11) toetuste ja stipendiumide määramine; 

           12) klubi võistluste ja ürituste kalendri ning võistluste juhendite ja eelarvete,   

                 koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude  

                 kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate 

                 üldküsimuste lahendamine; 

           13) klubi raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja  

                  heale raamatupidamise tavale. 

4.2.13.   Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele, kuid mitte  

              harvemini kui üks kord kvaratlis. 

4.2.14. Juhatuse koosolekuid juhib klubi president, presidendi äraolekul tema poolt  

              määratud juhatuse liige. 

4.2.15.   Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle pole juhatuse liikmetest. Juhatuse  

              otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega.  

              Häälte võrdse jagunemise korral otsustab presidendi hääl. 

4.2.16. Juhatus võib vastu võtta otsuse üldkoosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt  

              hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. 

4.2.17.   Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollides fikseeritakse ka juhatuse poolt  

              vastu võetud otsused ning neile kirjutavad alla president või koosoleku juhataja ja  

              sekretär. 

4.2.18.   Juhatuse liikmed esindavad klubi kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud 

              president, kes esindab klubi ainuisikuliselt. 

4.2.19.   Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. 

 

4.3.        Revisjon 

4.3.1.     Klubi finants-majanduslikku asjaajamist ning liikmetele antud sihtotstarbelise abi  

              kasutamist kontrollib revident.  

4.3.1.     Revident peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei vôi olla samal ajal  

              juhatuse liige ega töötada klubis juhtival ametikohal.. 

4.3.2.     Revident esitab oma tegevuse aruande üldkoosolekule. 

 

 

5. Struktuur 
 

5.1. Klubil võivad olla osakonnad, rühmad või sektsioonid. Osakond (sektsioon) on 

klubisisene ühendus, mis koondab liikmeid vaba  valiku ja huvi alusel ühes 

piirkonnas või ühe tegevusala  viljelemiseks ja edendamiseks. 

5.2.       Klubis tegutsevad järgmised sektsioonid: 

5.1.1.    Matkasektsioon, 

5.1.2.    Rahvatantsurühm „Põlva Päntajalad“, 

5.1.3.    Showtantsu ja pillimängu rühm 

5.1.4.    Pallimängude sektsioon 

5.1.5.    Karate sektsioon 

5.2.       Osakond (sektsioon, rühm) ei ole juriidiline isik. 

5.3.       Osakond (sektsioon, sektsioon, rühm) juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast 

             ja osakonna  (sektsiooni, rühma)  põhimäärusest. 

5.4.       Osakond (sektsioon, rühm) on aruandekohustuslik klubi juhatuse ees. 

5.5.       Juhatus võib moodustada ja likvideerida tegevjuhi (-direktori)  ja teiste ametnike 

             ametikohti 
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6.        Klubi  vahendid  ja  vara 
 

6.1.       Klubi  omab rahalisi vahendeid ja vara, mis on vajalikud klubi tegevuseks ning mis 

             moodustuvad: 

             1)  sisseastumis- ja liikmemaksudest; 

             2)  riiklikest ja omavalitsuste toetustest; 

             3)  juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest; 

             4)  toetustest sihtasutustelt, sihtkapitalidelt ja üleriigilistelt spordiühendustelt; 

             5)  klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt,  

                  sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest  

                  kinnis-ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest. 

6.2.     Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi  

              eesmärkide saavutamiseks kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale  

              vastavalt. 

6.3.        Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta  

              kasutusele, jne.) oma liikmetele ja klubi liige klubile lepingulisel alusel. 

6.4.        Klubi võib tulu saamiseks oma vahendeid paigutada aktiivsesse 

              majandustegevusse laenuna, hoiusena, aktsiatena või muude väärtpaberitena,  

              osaleda ettevõtluses. 

6.5.        Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei  

              kanna varalist vastutust klubi kohtustuste eest. 

6.6.        Klubi peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust vastavalt  kehtivale 

seadusandlusele. 

6.7.        Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lôpeb 31.detsembril. 

              Pärast majandusaasta lõppu koostab president tegevusaruande ja tagab majandusaasta 

raamatupidamise aruande koostamise ning esitab need heakskiitmiseks juhatusele 

ning kinnitamiseks üldkogule. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla 

kõik juhatuse liikmed.  

6.8.        Klubi maksab makse riigi-ja kohalikku eelarvesse õigusaktidega sätestatud korras,  

              samuti esitab statistilised aruanded.  

 

 

7.         Klubi  ühinemine ja  jagunemine 
 

7.1.        Klubi ühinemine või jagunemine toimub üldkoosolekul vastu võetud otsuse  

              alusel, kui selle poolt hääletab üle 2/3 osalevate liikmete esindajatest. 

7.2.   Klubi (ühendatav klubi) võib ühineda teise klubiga (ühendav klubi) 

              üldkoosoleku otsuse alusel kui klubi ühinemine on lülitatud üldkoosoleku 

päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele ettenähtud korras teatatud, 

üldkoosolekus on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 

koosolekul osalenud liikmete esindajatest. Ühendatav klubi loetakse lõppenuks. 

7.3.        Klubi võib ühineda ka teise klubiga (teiste klubidega) selliselt, et asutavad uue klubi. 

Ühinevad klubid loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemine toimub 

likvideerimismenetluseta. Klubi võib ühineda ainult mittetulundusühinguna 

tegutseva klubiga (klubidega). 

7.3.   Klubi võib jaguneda ainult mittetulundusühinguteks ning osaleda ainult 

              mittetulundusühingu jagunemisel. 
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8.         Tegevuse  lõpetamine  
 

8.1.       Klubi tegevus lõpetatakse järgmistel juhtudel: 

8.1.1.    üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud 

             üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on ettenähtud korras klubi 

liikmetele teatatud, üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest ja selle poolt 

hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud klubi liikmete esindajatest; 

8.1.2.     kui klubi liikmete arv langeb alla kahe; 

8.1.3.     halduskohtu otsuse alusel; 

8.1.4.     muudel seadusandlusega ettenähtud juhtudel. 

8.2.        Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, 

kui  üldkoosoleku otsusega ei ole ettenähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab 

likvideerijad kohus.  

8.3.        Likvideerijatel on klubi juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus  

likvideerimise eesmärkidega. Likvideerijatel on õigus esindada klubi ainult ühiselt. 

8.4.        Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate 

võlausaldajate raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üle 
tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud 

ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  

8.5.        Klubi lõppemisel kustutatakse klubi registrist klubi (likvideerijate) avalduse põhjal. 

Kui klubi likvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle kustutamiseks registrist, 

on registripidajal õigus klubi registrist kustutada. 

8.6.        Likvideerijad annavad klubi dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale 

isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse põhjal. 

 

 

 

Põhikiri on vastu võetud   25. augustil  2011                      

 

 

 

President                                              ……………………………. 

                                                                       /   Jüri Varik  /  
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TARTU  MAAKOHTU  REGISTRIOSAKONNALE 

 

 

AVALDUS 

 

Põlvas, kahekümne üheksandal augustil kahe tuhande  üheteistkümnendal  (29.08.2011.a.) 

aastal. 

 

Palun  teha mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris  KARATEKLUBI  SUN DOME   

andmetes järgmised muudatused : 

 

      1.   Klubi nimi on   SPORDIKLUBI  SUN DOME  

      2.   Klubi   asukohaks on:  Põlva, Eesti Vabariik 

            Postiaadress: Toome 20,  63303 Põlva ;     

            E-post: varik@hot.ee;    GSM: (+372) 509 1244 

3.   Klubi põhikiri on kinnitatud  üldkoosoleku otsusega   25. augustil 2011.a.   

4.   Klubi president (juhataja)  on: 

            Jüri Varik,       IK  34704236513;   elukoht:   Põlva , Eesti Vabariik   

  

 Käesolevale avaldusele on lisatud: 

                         a)  Spordiklubi Sun Dome põhikiri; 

                         b)  andmed juhataja  kohta ja juhataja allkirjanäidis; 

                         c)  üldkoosoleku protokoll; 

 

AVALDAJA: 

                    

                  Jüri Varik .............................................................................................. 

                  President 

 

 

 


