E E S T I V AB AÕ HU M UUS E UM I S ÕP RAD E S E LT S I
P Õ HI KI RI
1.

Üldsätted

1.1

Mittetulundusühingu ametlik nimi on Eesti Vabaõhumuuseumi Sõprade Selts,
lühendatult EVMSS (edaspidi Selts).

1.2

Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte
taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.3

Seltsi asukohaks on Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee 12.

1.4

Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2.

Seltsi eesmärgid ja tegevus

2.1

Seltsi eesmärgid on:

2.1.1

ühendada Eesti Vabaõhumuuseumist ja selle edendamisest huvitatud
isikuid muuseumi tegevuse, arengu ja uurimistööde toetamiseks ning
propageerimiseks;

2.1.2

aidata kaasa Eesti rahvakultuuri ja maa-arhitektuuri säilitamisele,
uurimisele ja tutvustamisele Eesti elanike ja külaliste seas ning välismaal;

2.1.3

edendada noorteharidust ja elukestvat õpet ning propageerida tervislikke
eluviise Eesti Vabaõhumuuseumi baasil;

2.1.4

arendada ja edendada Eesti Vabaõhumuuseumi eksistentsi soodustavat
koostööd kõikide huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

2.2

Eesmärkide saavutamiseks kutsub Selts ellu konkreetseid projekte, korraldab
konverentse, kokkutulekuid, kursusi, loenguid, näitusi, etendusi, õppereise jmt,
seejuures litsentsi nõudvatel tegevusaladel tegutsemiseks taotleb Selts enne
sellise tegevuse alustamist litsentsi (reisikorraldus, kalastus, jmt);

2.3

Selts teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega.

2.4

Selts võib välja anda ja avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid trükis,
samuti avaldada reklaambuklette ja muud vastavat kirjandust.

2.5

Selts võib korraldada igasuguseid üritusi, mis ei ole vastuolus tema põhikirja
ning Eesti Vabariigi õigusaktidega.

2.6

Selts arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirja
eesmärkide saavutamiseks.

2.7

2.8

Seltsi majanduslik tegevus ei või muutuda omaette eesmärgiks ja rikastumise
allikaks. Kõik Seltsile laekunud summad peavad olema suunatud põhikirjalise
tegevuse arendamisele. Selts ei taotle oma majandustegevusest tulu, saadud
kasumit ei jagata Seltsi liikmete vahel.
Selts võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda
kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, vahekohtus, tal on oma vara, ja
iseseisev bilanss. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

2.9

Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
Selts valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara: tal on
õigus osta ja müüa, koormata piiratud asjaõigustega, anda üürile, rentida,
kinkida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt
vananenud põhivahendeid.

3.

Seltsi liikmeks vastuvõtmise
väljaarvamise tingimused ja kord

3.1

Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

3.2

Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus.

3.3

Seltsiga liitumisel tuleb tasuda ühekordse iseloomuga liitumismaks, v.a. juhul,
kui põhikirjast tuleneb teisiti. Seltsi liikmed maksavad perioodilist liikmetasu,
mille suuruse ja tasumise korra kehtestab iga-aastaselt üldkoosolek.

3.4

Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

3.5

Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

ning

Seltsist

väljaastumise

ning

3.5.1

Seltsi liige ei ole kolme (3) aasta jooksul tasunud Seltsi liikmemaksu;

3.5.2

Seltsi liige ei ole viimase kolme (3) aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi
üldkoosolekul või Seltsi poolt korraldatud üritusel;

3.6

Seltsi liikme väljaarvamise ettepaneku teeb Seltsi juhatus oma koosolekul, kui
selle poolt on üle poole juhatuse koosolekul osalejatest. Väljaarvatavale
liikmele teatatakse selle küsimuse arutelust kirjalikult vähemalt kaks (2)
nädalat enne üldkoosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega
oma väljaarvamise küsimuse arutamisel üldkoosolekul. Liikme väljaarvamise
otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole üldkoosoleku liikmetest.

3.7

Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Seltsi üldkoosolekul.

4.

Liikmete õigused ja kohustused

4.1

Seltsil on nelja tüüpi liikmeid:
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

tegevliikmed;
toetajaliikmed;
auliikmed;
noorliikmed.

4.2

Seltsi tegevliige - Seltsi tegevliikmeks saab kirjaliku avalduse alusel iga
füüsiline isik, kes on vähemalt kuueteistkümne (16) aastane või juriidiline isik.
Pensionärid ja õpilased tasuvad 25% liikmemaksust.

4.3

Seltsi toetajaliige - Seltsi toetajaliikmeks saab kirjaliku avalduse alusel iga
füüsiline või juriidiline isik, kes toetab Seltsi majandusaasta jooksul
annetustega vähemalt kehtiva liikmemaksu viiekümnekordses väärtuses.
Alalise toetajaliikme liikmemaksu summa määrab juhatus igal majandusaastal.
Seltsi toetajaliige ei ole kohustatud tasuma sisseastumis- ega liikmemaksu.

4.4

Seltsi auliige - Seltsi auliikmeks valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul isikuid,
kellel on erilisi teeneid Eesti Vabaõhumuuseumi ja Seltsi eesmärkide
realiseerimisele kaasaaitamisel ning kelle tegevus Eesti Vabaõhumuuseumis
ja Seltsis on olnud silmapaistev. Isiku Seltsi auliikmeks valimisel on vajalik
tema nõusolek. Seltsi auliige ei ole kohustatud tasuma liikmemaksu.

4.5

Seltsi noorliige - Seltsi noorliikmeks saab olla kirjaliku avalduse ja vanema(te)
või hooldaja(te) nõusolekul iga kuni kuueteistkümne (16) aastane füüsiline isik,
keda on soovitanud vähemalt üks (1 ) Seltsi tegevliige ja kes tegutseb
aktiivselt Seltsi eesmärkide saavutamise nimel. Noorliikme liikmemaks on 10%
kehtivast liikmemaksust.

4.6 Seltsi liikmetel on õigus:
4.6.1
osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
4.6.2
olla valitud Seltsi juhtorganite liikmeks;
4.6.3
saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;
4.6.4
osaleda Seltsi üritustel;
4.6.5
esitada ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevust puudutavates
küsimustes;
4.6.6
saada Seltsi kohta käivat reklaami ja infot;
4.6.7
saada tasuta Seltsi territooriumile kõigi Seltsi ürituste läbiviimise ajal või
Seltsi tegevuses kaasalöömise ajal;
4.7 Seltsi tegevliige ja noorliige on kohustatud:
4.7.1
järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;
4.7.2
täitma Seltsi ees põhikirjas ettenähtud varalisi kohustusi;
4.7.3
teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma
kehtivad kontaktandmed;
4.7.4
tasuma Seltsi liikmemaksu 50% ulatuses, kui ta astub liikmeks teisel
poolaastal.
4.7.5
aktiivselt osalema Seltsi tegevuses;
4.7.6
hoidma ja suhtuma heaperemehelikult Seltsi ja Eesti Vabaõhumuuseumi
varasse;
4.7.7
hoidma ja kaitsma Seltsi ja Eesti Vabaõhumuuseumi mainet.
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4.8

Sisseastumismaksule ja liikmemaksule ja täiendavaid varalisi kohustusi võib
Seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

5.

Üldkoosolek

5.1

Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi üldkoosolek, millel iga Seltsi liikmel on
üks (1) hääl. Kirjalike volituste olemasolul võib üks liige esindada kuni viit (5)
liiget.

5.2

Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

põhikirja muutmine;
eesmärgi muutmine;
Seltsi lõpetamine;
juhatuse liikmete määramine;
revisjoni määramine;
juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja
määramine;
Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste
määramine nimetatud tehinguteks;
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud
teiste organite pädevusse.
Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
aastaaruande
kinnitamiseks
ja
iga-aastase
liikmemaksu
ja/või
sisseastumismaksu määramiseks
seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda nõuavad.

5.2.7

5.2.8
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4

Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Seltsi juhatus igale liikmele vähemalt
21 päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.5

Üldjuhul on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole
koosolekul osalenud Seltsi liikmetest.

5.6

Seltsi likvideerimise ja/või põhikirja muutmise korral peab selle poolt hääletama
kolmveerand Seltsi liikmetest.

5.7

Põhikirjas ettenähtud Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10
liikmete nõusolek.

6.

Juhatus

6.1

Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on üks (1) kuni seitse (7)
liiget. Igal juhatuse liikmel on õigus Seltsi esindada kõikides õigustoimingutes.

6.2

Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse tähtajaliselt kolmeks (3)
aastaks.
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6.3

Kui juhatusel on üle kahe (2) liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast
juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

6.4

Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekust võtab osa üle poole
juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.
Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

6.5

Seltsi nimel teostavate tehingute, mille suurus on suurem kui sada tuhat
(100 000) krooni, sooritamiseks peab olema juhatuse koosoleku otsus.

6.6

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui
kord kolme (3) kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või
teda asendav juhatuse liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb
ette teatada vähemalt viis (5) päeva.

7.

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 samase eesmärgiga Eesti Vabaõhumuuseumile või
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ühegi erandita vastavalt
tulumaksuseaduse §-le 11.

Seltsi põhikiri on kinnitatud kaheksateistkümnendal mail kahe tuhande üheksandal
aastal (18.05.2009.a).
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