MTÜ Väike Jalajälg
PÕHIKIRI
I Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Väike Jalajälg.
1.2. MTÜ Väike Jalajälg (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille
asukohaks on Mõisamaa, Märjamaa vald, Raplamaa, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on:
Tervisliku, kestliku, loodussäästliku ning kogukondliku eluviisi edendamine ja selle
propageerimine töötubade, sündmuste, koolituste, projektide ning laagrite kaudu.
1.4. Ühingu majandusaasta kestab 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.
II Ühingu liikmed
2.1. Ühingu liikmeks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kes jagavad samu
maailmavaatelisi väärtuseid, juhinduvad oma tegevuses MTÜ-ga Väike Jalajälg sarnastest
eesmärkidest ja osalevad ühingu poolt korraldatavatel üritustel.
2.2. Ühingu liikmeks vastu võtmise ja väljaarvamise otsustab juhatus ühe kuu jooksul arvates
avalduse esitamisest.
2.3. Ühingu liikmed tasuvad sisseastumis- ja liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud
suuruses ja korras.
2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhul kui:
2.4.1. ilmneb liikme tegevus, mis ei ole kooskõlas põhikirjaga
2.4.2. liikmemaks pole tasutud majandusaasta lõpuks
2.4.3 ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu ettevõtmisel
2.5. Ühingu liikmel on õigus:
2.5.1. osa võtta ühingu poolt korraldavatest üritustest
2.5.2. valida ja olla valitud ühingu juhatusse
2.5.3. algatada juhatuse teadmisel ning nõusolekul ühingu eesmärkidega kooskõlas olevaid
tegevusi ja projekte.
2.5.4. esitada ühingu juhatusele ettepanekuid ja saada infot ühingu tegevuse kohta
2.6. Ühingu liikmel on kohustus:
2.6.1. võtta aktiivselt osa ühingu poolt korraldatavatest tegevustest
2.6.2. ühinguga liitumisel tasuda sisseastumismaks ning liikmemaks
2.6.3. esitama ühingule oma tõesed isiku- ja kontaktandmed ning nende muutumisel ühingut
informeerima.
2.7. Liikmel on keelatud levitada informatsiooni, mis kahjustab ühingu tegevusi või mainet.
III Struktuur ja juhatus
3.1. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, milles igal ühingu liikmel on üks hääl.
3.2. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele või juhul kui selleks on
soovi avaldanud 1/10 ühingu liikmetest.
3.3. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatab juhatus sellest liikmetele vähemalt kaks nädalat
ette.

3.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sel osaleb või on volitatud esindama üle poole
ühingu liikmetest.
3.5. Üldkoosoleku otsus on kehtiv, kui sellega on nõus üle poole üldkoosolekul osalejatest.
3.6. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
3.6.1. põhikirja muutmine
3.6.2. ühingu eesmärgi muutmine
3.6.3. aastaaruande kinnitamine
3.6.4. aastaplaani kinnitamine
3.6.5. juhatuse valimine
3.7. Juhatusse kuulub kuni kolm liiget ning juhatus valitakse kolmeks aastaks.
3.8. Juhatuse pädevuses on:
3.8.1 ühingu juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil
3.8.2 ühingu esindamine
3.8.3 liikmeks arvamine ja väljaarvamine
3.8.4 liikmemaksu suuruse ja korra kehtestamine
3.10. Juhatuse esimehe pädevuses on:
3.10.1. ühingu juhtimine ja esindamine üldkoosolekute vahelisel perioodil
3.10.2. ühingu nimel allkirja andmine ning dokumentide vormistamine
3.10.3. raha ja varaliste vahendite kasutamine juhatuse otsuste kohaselt
3.10.4. tehingute, lepingute ning muude kokkulepete sõlmimine
IV Rahalised vahendid ja vara
4.1. Ühingu sissetulekuallikad on:
4.1.1. tulud ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tegevuste ja tasuliste või
heategevuslike ürituste korraldamisest
4.1.2. liikmemaksud ja sisseastumismaksud
4.1.3. varalised ja rahalised annetused
4.2. Tegevuse kaudu tekkinud tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.3. Juhatuse otsuse korral võib tulu kasutada juhatuse liikmete koolitus- ja esinduskuludeks
ning anda välja stipendiume.
V Ühingu lõpetamine, ühinemine või jagunemine
5.1. Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
5.2. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub juhatuse nõusolekul, kui üldkoosolekul on
otsuse poolt hääletanud 2/3 liikmetest.
5.3. 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.

Põhikiri on kinnitatud 20.02.2015. aastal MTÜ Väike Jalajälg poolt.
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