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MITTETULUNDUSÜHINGU Lehtse Jahimeeste Selts PÕHIKIRI
Mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 1. oktoobril ja 2006. aastal.
1.Üldsätted.
1.1Mittetulundusühingu, edaspidi nimetatud ka Ühing nimi on Lehtse Jahimeeste Selts.
1.2Ühingu asukoht ja aadress on Lääne-Virumaa, Tapa vald, Lehtse, Pikk 29.
1.3Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti
Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast, kehtestatud kodukorrast ja
muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.4Ühingu eesmärk on:
1.4.1jahimajanduse, ulikihoolde, jahispordiürituste ja muu jahindusega seonduva korraldamine,
jahimaade ja jahindusega seonduvate rajatiste haldamine.
2.Ühingu liikmed.
2.1Ühingu asutajad on Ühingu asutajaliikmed.
2.2Ühingu liikmeks vastuvõtmise pärast asutamist otsustab ühingu juhatus, rakendades
liikmekandidaatide sobivuse tagamiseks taustauuringuid, katseaega, atesteerimist ja muid
vajalikke meetmeid.
2.3Ühingu liikmel on õigus Ühingust välja astuda vastava avalduse alusel igal ajal.
2.4Ühingu liikme väljaarvamise Ühingust otsustab juhatus.
2.5Ühingust väljaastunud või väljaarvatud liikmel ei ole mingeid õigusi ühingu varadele.
3.Liikmete õigused.
3.1Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1osa võtta üldkoosolekust;
3.1.2saada Ühingu juhatuse poolt antavat teavet Ühingu tegevuse kohta;
3.1.3kasutada muid põhikirjas ette nähtud õigusi.
3.1.4valida ja olla valitud ühingu juhatusse;
4.Liikmete kohustused.
4.1Ühingu liige on kohustatud:
4.1.1täitma põhikirja nõudeid, kodukorda ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
4.1.2õigeaegselt tasuma makseid ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.
5.Juhtimine.
5.1Üldkoosolek.
5.1.1Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja põhikirjas ette nähtud tingimustel ja korras.
5.1.2Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/3 Ühingu liikmetest.
5.1.3Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.1.3.1Põhikirja muutmine.
5.1.3.2Ühingu eesmärgi muutmine.
5.1.3.3Juhatuse valimine.
5.1.4Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kui selles osalevad või on esindatud vähemalt 2/3
liikmetest.
5.1.5Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 koosolekul
osalenud liikmed või nende esindajad.
5.2Juhatus.
5.2.1Ühingul on juhatus, millel on kolm kuni seitse liiget.
5.2.2Üldkoosolek valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe.
5.2.3 Juhatuse esimees määrab juhatuse esimehe asetäitja.
5.2.4Juhatuse esimehe kohustuseks on seltsi raamatupidamise korraldamine.
6.Lõpetamine.
6.1Üldkoosolek võib otsustada Ühingu lõpetamise kui otsuse poolt on 2/3 üldkoosolekul osalenud
või esindatud liikmetest.
6.2Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara
liikmete vahel
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Lehtses, 01.oktoobril 2006 aastal
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