Mittetulundusühingu

Teine tants
põhikiri
I Üldsätted
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on Teine tants.
1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3 Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.
1.4 Ühingu eesmärgiks on kultuuri, nagu näiteks kaasaegse tantsukunsti, teatrikunsti,
tsirkuse vms., edendamine heategevuslikult ja avalikes huvides. Ühing võib vastavalt
seadusele välja anda stipendiume, korraldada seminare, festivale ning muid üritusi,
esindada eesti tantsu väljaspool Eesti Vabariiki, tutvustada välismaa tantsukunsti Eesti
Vabariigis või edendada nimetatud valdkondi muul viisil, nii Eesti Vabariigi
territooriumil, kui ka väljaspool seda.
1.5 Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing
ei või jaotada oma vara, tulu ega anda materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele ega
ühingule annetusi teinud isikutele või selliste isikute juhtimis- või kontrollorgani
liikmetele ega eelloetletud isikute abikaasadele, otsejoones sugulastele, õdedele,
vendadele, õe või venna alaneja sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa
õele või vennale.
1.6 Ühingu üldkoosolekul on õigus kehtestada täiendavalt Ühingu kodukord, mis ei
tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega ega käesoleva põhikirjaga.
1.7 Ühingu halduskulud vastavad tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele
eesmärkidele.
1.8 Ühingu töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele makstav tasu ei
ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
1.9 Ühing peab tegutsema vastavuses põhikirjaga.
II Ühingu liikmed
2.1 Ühingu liikmeteks võivad olla kõik isikud, kes on nõus käesoleva põhikirjaga ja
kes on osalenud vähemalt kahe Teine tants ürituse korraldamises.
2.2 Ühingu liikmekandidaadiks võetakse käesoleva põhikirja ja muude Ühingu
tegevust reguleerivate dokumentidega nõus olevad isikud nende kirjaliku avalduse
põhjal juhatuse poolt. Otsus on vastu võetud, kui poolt hääletab 2/3 kohal olevatest
juhatuse liikmetest.
2.3 Ühingu liikmekandidaadi staatus võib kesta kuni 2 aastat.
2.4 Ühingu liikmeks saab liikmekandidaat pärast vähemalt kolmekuulist
liikmekandidaadiks olekut üldkoosoleku otsuse alusel. Otsus on vastu võetud kui
poolt hääletab 2/3 kohal olevatest Ühingu liikmetest.
2.5 Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda, teatades sellest ette
vähemalt 30 päeva.
2.6 Ühingu liikme võib Ühingu üldkoosolek Ühingust välja arvata, kui ta tegevus on
vastuolus Ühingu põhikirjaga või muul viisil kahjustanud Ühingu mainet. Ühingust
välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust välja arvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
2.7 Ühingu liikmel on õigus:
2.7.1 osaleda Ühingu tegevuses;
2.7.2 valida Ühingu juhtorganieid;
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2.7.3 kasutada Ühingu abi ja vahendeid vastavalt Ühingu kodukorrale.
2.8 Ühingu liige on kohustatud:
2.8.1 järgima Ühingu põhikirja ja kodukorda;
2.8.2 hoidma heaperemehelikult Ühingu vara;
2.8.3 osalema aktiivselt Ühingu tegevuses;
2.8.4 osalema Ühingu korraldatud talgutel ja muudel üldkoosoleku poolt määratud
ühisüritustel;
2.9 Ühingu juhatusel on õigus kehtestada täiendavaid kohustusi, kuid need ei tohi olla
vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega, Ühingu põhikirjaga, kodukorraga ega
üldkoosoleku otsustega.
2.10 Ühingu juhatus korraldab Ühingu liikmete arvestuse.III Üldkoosolek
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul
võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei
ole seaduses või Ühingu põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi
pädevusse.
3.3 Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
3.3.1 põhikirja muutmine;
3.3.2 eesmärgi muutmine;
3.3.3 juhatuse liikmete valimine;
3.3.4 Ühingu kodukorra vastuvõtmine;
3.3.5 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
3.3.6 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
3.3.7 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
3.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt neli korda aastas või kui
seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.
3.5 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kaks nädalat.
3.6 Ühingu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 2/3
Ühingu liikmetest.
3.7 Ühingu üldkoosolek ei või võtta vastu otsuseid sellistes küsimustes, mida ei ole
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
3.8 Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja, kui
viimasele on selleks lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.
3.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3
koosolekul osalevatest Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
3.10 Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete
nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud
kirjalikult.
3.11 Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle
teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
3.12 Ühingu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Ühingu majandusaasta
aruande kinnitamise otsustamisel. Käesolevas punktis nimetatud Ühingu liikmete
hääli ei arvestata esindatuse määramisel.
3.13 Ühingu liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada Ühingu
poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Käesolevas punktis nimetatud Ühingu
liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.
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3.14 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande
täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
IV Juhatus
4.1 Ühingu juhatuses on 3 liiget ja juhatus valitakse igal aastal.
4.2 Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
4.3. Juhatus valib esimehe.
4.4 Mittetulundusühingut esindavad juhatuse liikmed kõigis õigustoimingutes
alljärgnevalt: Juhatuse esimees esindab mittetulundusühingut ainuisikuliselt, teised
juhatuse liikmed kahekesi koos. Kolmandate isikute suhtes kehtib nimetatud piirang
ainult siis, kui see on kantud registrisse.
4.5 Juhatuse õigust esindada Ühingut võib piirata üldkoosoleku otsusega.
Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes.
4.6 Juhatus võib Ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või
asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
Nimetatud piirang kehtib kolmandate isikute suhtes.
4.7 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi
kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused
lõpevad vastavalt lepingule.
4.8 Juhatuse liige võib oma kohustuste täitmise panna kolmandale isikule vaid
juhatuse esimehe kirjalikul nõusolekul.
4.9 Juhatus peab andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta.
4.10 Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste
hüvitamist.
4.11 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole
juhatuse liikmetest.
4.12 Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse
liikmete poolthäälteenamus.
4.13 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti
oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule süüliselt
tekitatud kahju eest solidaarselt.
4.14 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase
täitmisega tekitanud süüliselt kahju Ühingu võlausaldajatele, vastutavad
võlausaldajate ees solidaarselt Ühinguga.
4.15 Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise
toimumisest või rikkumise algusest.
4.16 Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
4.17 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
4.18 Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta
lõppemisest. Kui Ühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama
audiitori järeldusotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.
4.19 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.
4.20 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
V Ühingu lõpetamine
5.1 Ühing lõpetatakse:
5.1.1 üldkoosoleku otsusega;
5.1.2 pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu;
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5.1.3 Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kolme;
5.1.4 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud
organite liikmed;
5.1.5 muul seaduses ettenähtud alusel.
5.2 Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu
võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik Ühingu liikmed.
5.3 Juhatus peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et Ühingul on vähem vara kui
võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise
korral vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed Ühingule või kolmandatele
isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt.
5.4 Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.5 Ühingu tegevuse lõpetamisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale või avalik-õiguslik
juriidilisele isikule.
VI Ühinemine ja jagunemine
6.1 Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras.

Vastu võetud mittetulundusühingu Teine tants üldkoosolekul Tallinnas,
16.juuli 2007.a.

Priit Raud

Mairika Plakso
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