MTÜ SUUSAHULLUD
Põhikiri
1 Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing „MTÜ Suusahullud“ (edaspidi: Suusahullud) on vabatahtlikkuse
alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb
avalikes huvides.
1.2 Suusahullude asukohaks on Tartu linn, Eesti Vabariik.
1.3 Suusahullude eesmärgiks on suusaspordi, eelkõige murdmaasuusatamise viljelemine
ja propageerimine tervisespordist tippspordi tasemeni välja ning tema liikmete
sportliku enesetäienduse tagamine.
1.4 Suusahullude põhitegevusteks on suusaspordi arendamine, suusakoolituste
läbiviimine, suusaradade arendamine ja rajamine, inimeste teadlikkuse tõstmine
spordist ja suusatamisest, Suusahullude tegevust toetavate inimeste autasustamine ja
premeerimine ning stipendiumite jagamine.
1.5 Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Suusahullude põhitegevus. Suusahullude
tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei
jaotata.
2 Suusahullud tegevus ja eesmärgid
2.1 Suusahullude tegevuse eesmärkideks on täiskasvanud ja noorte suusahuviliste
spordialane koolitus ja treeningute korraldamine ning Suusahullude liikmete ühisest
huvist spordi kui sportliku vaba aja veetmise jaoks soodsate tingimuste loomine.
Suusaspordi viljelemine ja arendamine tervisespordi tasemest kuni võistlusspordini
ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.
2.2 Suusahullud koondab ja ühendab suusaspordist huvitatud isikuid ning propageerib
spordiga tegelemist.
2.3 Suusahullud organiseerib noor-, saavutus- ja harrastussportlastele kvaliﬁtseeritud
metoodilise ja erialase juhendamise ning korraldab treeninguid.
2.4 Suusahullud arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Suusahullude raames ning
väljaspool seda spordi arengu toetamiseks.
2.5 Suusahullud organiseerib võistlusi ja üritusi koostöös teiste spordiklubidega, määrab
Suusahullude esindajaid erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, korraldab
huvilistele ja oma liikmetele spordialast välja- ja täiendõpet.
2.6 Suusahullud korraldab ja toetab Suusahullude liikmetest treenerite ja sportlaste
ettevalmistust ja osavõttu spordilaagritest ja- võistlustest.
2.7 Suusahullud koostöös teiste spordiklubide või sihtasutustega aitab rajada, arendada
ning hooldada erinevaid spordirajatisi ja tervisespordiradasid.
2.8 Suusahullud korraldab stipendiumikonkursse ja jagab stipendiume oma liikmetele ja
teistele sporti propageerivatele, arendavatele ja panustavatele eraisikuile.
2.9 Suusahullud autasustab ja premeerib oma tegevuse toetajaid.
3 Suusahullude liikmelisus
3.1 Suusahullude liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, nii füüsiline kui juriidiline,
kes soovib arendada Suusahullude eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tasub
Suusahullude liikme sisseastumismaksu.
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Suusahullude liikmeks vastuvõtmise otsustab Suusahullude juhatus ühe kuu jooksul
liikmeks astumise avalduse esitamise hetkest.
Suusahulludest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
Suusahullude liikme võib Suusahulludest välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) Suusahullude liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Suusahullude liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Suusahullude üldkoosolekul või
Suusahullude poolt korraldatud üritusel;
c) tegutseb kahjulikult Suusahulludega samalaadset tegevust arendava
mittetulundusühingu liikmena.
Suusahullude liikme väljaarvamise otsustab Suusahullude 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 üle poole juhatuse liikmetest.
Suusahullude juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Suusahullude üldkoosolekul.
Suusahullude liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Suusahullude üldkoosolekul;
b) olla valitud Suusahullude juhtorganite liikmeks;
c) saada Suusahullude juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Suusahullude tegevuse
kohta;
d) kasutada Suusahullude omandit ja Suusahullude kasutuses olevat vara ning kanda
Suusahullude sümboolikaga riietust ning varustust;
e) esitada Suusahullude juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse
saamiseks.
Suusahullude liige on kohustatud:
a) järgima Suusahullude tegevuses osalemisel põhikirja ja Suusahullude juhtorganite
otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama Suusahullude juhatusele Suusahullude liikmete arvestuse pidamiseks oma
kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma Suusahullude liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb
aasta kestel;
e) käituda heaperemehelikult Suusahullude nime ja vara suhtes ning esindada
Suusahulle väärikalt erinevatel spordiüritustel.
Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib
Suusahullude liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

4 Üldkoosolek
4.1 Suusahullude kõrgeimaks organiks on Suusahullude üldkoosolek, millel iga
Suusahullude liikmel, nii füüsilisel kui juriidilisel liikmel on üks hääl.
4.2 Suusahullude üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine, mille poolt peab hääletama vähemalt 2/3 üldkoosolekul
osalejatest;
b) eesmärgi muutmine, mille poolt peab hääletama 9/10 Suusahullude liikmetest;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Suusahullude esindaja määramine;
e) Suusahulludele kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine
nimetatud tehinguteks;
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f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
Suusahullude üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Suusahullude huvid seda nõuavad;
Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Suusahullude juhatus koduleheküljel
vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Suusahullude liikmele kaks nädalat
enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole
Suusahullude liikmetest.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud
Suusahullude liikmetest või nende esindajatest.

5 Juhatus
5.1 Suusahullude tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt kaks liiget.
5.2 Juhatuse tööd juhib nende endi seast valitud juhatuse esimees.
5.3 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
5.6 Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaja lõppemist isikliku avalduse alusel.
5.7 Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul
juhatuse liikmete valimise korra alusel.
5.8 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele.
5.9 Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste
hüvitamist.
5.10 Juhatus peab andma Suusahullude liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja
esitama nende nõudmisel vastava aruande.
5.11 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma
kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Suusahulludele
süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
5.12 Juhatuse pädevusse kuuluvad:
a) liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
b) liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine ning liikmete
registripidamise korraldamine;
c) laenude võtmine, andmine ja tagamine;
d) välissuhete koordineerimine;
e) Suusahullude vara kasutamine ja käsundamine;
f) Suusahullude siseste käitumisreeglite väljatöötamine, kehtestamine ja täitmise
kontrollimise korraldamine;
g) Suusahullude sümboolika, atribuutika kavandite ja statuutide kinnitamine;
h) võistluste ja ürituste kalendri, võistlusjuhendite ja eelarvete, koondvõistkondade,
treenerite, kohtunike kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi
puutuvate üldküsimuste lahendamine;
i) treeningrühmade maksude ja õppemaksude suuruse ja tasumise korra määramine.
5.13 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.14 Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused ﬁkseeritakse kirjalikult ning neile
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

6 Klubi vahendid, vara ja aruandlus
6.1 Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
a) sisseastumis- ja liikmemaksudest;
b) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
toetustest kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest;
d) toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt ning sõprusklubidelt;
e) põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja
reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest;
f) tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest
laekumistest.
6.2 Suusahullude vahendid ja vara kuuluvad Suusahulludele ning neid kasutatakse ja
käsutatakse Suusahullude eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele
õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Suusahullud võib oma vara ja vahendeid
anda ja võtta kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutamiseks jne.) oma
liikmetele ja liikmetelt lepingulisel alusel.
6.3 Suusahullud ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.
Liikmed ei kanna varalist vastutust Suusahullude kohustuste eest.
6.4 Suusahullud vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
7 Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
7.1 Suusahullude ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
korras.
7.2 Suusahullud võib ühineda ainult mittetulundusühinguga ja jaguneda
mittetulundusühinguteks.
7.2 Suusahullude likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
7.3 Suusahullude likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute
ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

