Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ
PÕHIKIRI

1. Üldsätted
Mittetulundusühing nimetusega Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ, edaspidi nimetatud
"ühing" on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev
organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.1 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Rapla vald.
1.2 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.3 Ühingu eesmärgiks on eesti naiste aktiivsem osalemine ettevõtluses ja ühiskondlikus
elus.
1.4 Ühingu põhitegevuseks on:
1.4.1 Ettevõtlikke naiste ühendamine ning nende teadmiste ja oskuste rakendamine
mentorluse põhimõttel;
1.4.2 Eesti riigi naistega seotud poliitika kujundamisele kaasa aitamine;
1.4.3 Koostöö organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;
1.4.4 Koolituste ja õppereiside korraldamine ettevõtlikele naistele;
1.4.5 Noorte aktiviseerimine ning nende kaasamine ühingu tegevustesse;
1.4.6 Keskkonnateadlikkuse, vastutustundliku ja säästva arengu kujundamine;
1.4.7 Eesti ühiskonnas võrdsete võimaluste tagamisele kaasa aitamine;
1.4.8 Naiste sotsiaalse toimetuleku suurendamine ning tööhõive parandamine;
1.4.9 Eesti naiste innovatsiooniteadlikkuse tõstmine.
2. Ühingu liikmed
2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevus
2.2 Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse ühingu juhatusele kirjalik avaldus koos ühe
ühingu liikme kirjaliku soovitusega. Juhatus teeb otsuse 1 (ühe ) kuu jooksul.
2.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjalik avaldus Liikmelisus lõpeb
pärast kahe (2) kuu möödumist avalduse andmisest. Tasutud liikmemaksu ei
tagastata.

2.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui:
2.4.1 kui liige pole tasunud majandusaasta lõpuks liikmemaksu;
2.4.2 kui liige pole osalenud aasta jooksul ühelgi üldkoosolekul või ühingu poolt
korraldatud üritusel;
2.4.3 kui liige on kahjustanud ühingu mainet ja/ või ei ole tegutsenud kooskõlas
ühingu eesmärgiga
2.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu 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 vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.

3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1 Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1 osaleda ühingu tegevuses eesmärgi saavutamiseks;
3.1.2 osaleda hääleõigusega üldkoosolekul
3.1.3 valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
3.1.4 saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta

3.2 Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 tegutsema kooskõlas ühingu eesmärgiga;
3.2.2 täitma ühingu põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
3.2.3 osalema üldkoosolekutel ja ühingu organitesse valimisel nende organite töös;
3.2.4 tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.2.5 teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed.
Üldkoosolek
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millest osavõtmisel on igal
liikmel üks hääl.
4.

4.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine;
4.2.2 juhatuse liikmete ja vajadusel revidendi määramine;
4.2.3 liikmetele sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurus ja tasumise korra
määramine;
4.2.4 juhatuse liikme või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine, nendes asjades ühingu esindaja määramine
4.2.5 ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade
võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste
määramine nendeks tehinguteks;
4.2.6 muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste
ühingu organite pädevusse.
4.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas
4.3.1 aastaaruande kinnitamiseks
4.3.2 seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad
4.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus teatades sellest liikmetele ette kirjalikult
vähemalt 7 kalendripäeva.
4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 liikmetest.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud liikmetest või nende esindajatest.
5.

5.1
5.2
5.3
5.4

Juhatus
Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni viis liiget.
Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek kolmeks aastaks
Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus
Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata kui selle poolt
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed

6.

6.1
6.2
6.3

6.4

Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
korras.
Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud
Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud
vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule
Ühingu likvideerimisel pärast nõuete rahuldamist allesjäänud vara läheb üle sarnase
eesmärgiga tulumaksusoodustusega registrisse kantud mittetulundusühingule,
sihtasutusele või avalik-õiguslik juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 21. juunil 2009 Raplas.
Asutajaliikmed:
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MITTETULUNDUSÜHINGU Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ
ASUTAMISLEPING
Katrin Klaebo (isikukood: 45902120245) elukohaga Raikküla vald, Janne Liidik (isikukood:
47410170306) elukohaga Rapla vald, Anneli Bauvald (isikukood: 46910090316) elukohaga
Rapla vald, Jaanika Toomi (isikukood: 47106240287 ) elukohaga Rapla vald, Janika Metsallik
(isikukood: 47309036031) elukohaga Käru vald
edaspidi "asutajad" sõlmisid mittetulundusühingu asutamislepingu toodud tingimustel:
1. Mittetulundusühingu nimi on Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ
2. Mittetulundusühingu asukohaks on Eesti Vabariik, aadressiga Viljandi mnt. 53,
Rapla 79511.
3. Mittetulundusühingu eesmärgiks on eesti naiste aktiivsem osalemine ettevõtluses ja
ühiskondlikus elus.
4. Asutajad kohustuvad tasuma kõik asutamisega seotud kulud.
5. Asutajad määravad mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks Katrin Klaebo (isikukood:
45902120245) elukohaga Raikküla vald, Janne Liidik (isikukood: 47410170306) elukohaga
Rapla vald ja Anneli Bauvald (isikukood: 46910090316) elukohaga Rapla vald,
6. Asutajad kinnitavad asutamislepingu lisana mittetulundusühingu põhikirja.

Asutamisleping on sõlmitud 21. juuni 2009 Raplas.
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Katrin Klaebo
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(digiallkirjastatud)

