MTÜ Eesti Saabiklubi
põhikiri
§ 1. Ühingu nimi
Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on mittetulundusühing Eesti Saabiklubi.
§ 2. Ühingu asukoht
Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
§ 3. Ühingu õiguslik seisund ja eesmärk
(1) Ühing on kahe või enama liikmega ühing, mille eesmärgiks on sõiduauto SAAB omanike
ühiste huvide esindamine, klubiliste ürituste ja konsultatsioonide korraldamine.
(2) Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ning ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis
kehtivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi põhikiri).
(3) Ühing võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kinnis- ja vallasvara,
kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus. Tal on õigus avada arveldus- ja muid
kontosid pangaasutustes. Ühingul on oma vara ja bilanss.
(4) Ühingu õigusvõime lõpeb tema kustutamisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrist (edaspidi register).
§ 4. Ühingu vastutuse määr
Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
§ 5. Liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ning kord
(1) Ühingu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes tunneb huvi sõiduauto SAAB
vastu ja on huvitatud ühingu eesmärkide ellu viimisest.
(2) Liikmeks astuda soovija esitab kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele, milles kinnitab, et on
tutvunud käesoleva põhikirjaga ja on nõus seda täitma Ühingu liikmeks saamisel. Juhatus
vaatab taotluse läbi ja teatab oma otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
avaldajale hiljemalt 30 päeva jooksul peale avalduse saamist.
(3) Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks
vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Üldkoosoleku otsus on lõplik.
(4) Liikmeks astuja loetakse Ühingu liikmeks peale vastuvõtmisotsuse tegemist ja liikmeks
astuja poolt sisseastumismaksu tasumist Ühingu arveldusarvele.
(5) Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti. Liikme surma korral tema liikmelisus ühingus lõpeb ning
tema seaduslikel pärijatel on õigus tasutud osamaksule rahalises väljenduses.
(6) Liige võib Ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
(7) Liige arvatakse Ühingust välja:
1) füüsilisest isikust liikme surma ja juriidilisest isikust liikme lõpetamise korral;
2) kui ta ei vasta seaduses või põhikirjas sätestatud tingimustele;
3) kui ta ei täida seaduses või põhikirjas sätestatud kohustusi;
4) kui ta on tekitanud Ühingule materiaalset kahju või olulisel määral kahjustanud Ühingu
mainet.
(8) Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja
selle põhjusest viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatada. Ühingust
välja arvatud liikmele tagastatakse osamaks vastavalt väljaarvamise otsusele.
(9) Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

§ 6. Liikme õigused
Ühingu liikmel on õigus:
1) osa võtta Ühingu üldkoosolekust hääleõigusega, välja arvatud põhikirjas sätestatud
erandjuhtudel;
2) valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3) saada teavet Ühingu tegevuse tulemuste kohta;
4) võõrandada oma osamaks vabalt valitud teisele Ühingu liikmele ja astuda Ühingust välja;
5) Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel saada tagasi osamaks rahalises väljenduses
vähemalt § 10 lõikes 1 märgitud suuruses, seda ka siis kui liikmeks astudes tasuti osamaks
mitterahaliselt;
6) võtta osa Ühingu tegevusest ja kasutada Ühingu teenuseid vastavalt põhikirjale;
7) kasutada teisi seaduses ja põhikirjas sätestatud õigusi.
§ 7. Liikme kohustused
Ühingu liige on kohustatud:
1) täitma seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi ning Ühingu juhtimis- ja
kontrollorganite otsuseid;
2) tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud tähtaegadel, korras ning suuruses osamakse,
sihtkapitale ja muid põhikirjas sätestatud makseid;
3) hoiduma igasugusest tegevusest, mis tekitaks Ühingule materiaalset kahju või kahjustaks
Ühingu mainet.
§ 8. Liikme vastutus
(1) Ühingu liige ei vastuta Ühingu kohustuste eest. Kui Ühingu liige ei ole osamaksu ja
sihtotstarbelise kapitali makse täielikult tasunud, vastutab ta Ühingu kohustuste eest
tasumata maksete ulatuses.
(2) Kui Ühingu liige ei ole osamaksu ja sihtotstarbelise kapitali makse täielikult tasunud,
vastutab ta ka enne tema Ühingu liikmeks vastuvõtmist tekkinud Ühingu kohustuste eest
tasumata maksete ulatuses.
§ 9. Ühingu vara
(1) Ühingu vara tekib tema liikmete osamaksudest, sisseastumismaksudest,
liikmemaksudest, sihtotstarbelise kapitali maksetest, Ühingu tegevusest saadavast tulust,
riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist ning muudest laekumistest.
(2) Ühingul võib olla osakapital ja sihtotstarbelised kapitalid.
(3) Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurus ja nende tasumise kord määratakse kindlaks
üldkoosoleku otsusega.
(4) Liikme Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata liikmele tema poolt tasutud
sisseastumismaksu ja liikmemakse.
(5) Ühingu liikme liikmelisuse lõppemise korral kohustub liige tasuma liikmemaksu kuni
liikmelisuse lõppemise kuupäeva seisuga. Ühingu liikme poolt ettetasutud liikmemaks ei
kuulu liikme liikmelisuse lõppemise korral Ühingu poolt tagastamisele.
§ 10. Osakapital ja sihtotstarbelised kapitalid.
(1) Osakapitali võib moodustada üldkoosoleku otsusega määratud suurusega liikmete
osamaksudest, mis on rahalises väljenduses igale liikmele ühesuurune. Osakapitali
kasutatakse ühingule vajaliku vara soetamiseks.
(2) Ühingu liikme osamaks võib olla rahaline või mitterahaline.
(3) Mitterahalise osamaksu hindamist teostab juhatus. Mitterahalise osamaksu hindamisel
tuleb lähtuda asja harilikust väärtusest.
(4) Sihtotstarbelise kapitali moodustamine ja selle koostamiseks vajaliku sihtotstarbelise
kapitali makse suurus moodustatakse üldkoosoleku otsusel ning nendest tasutakse kõik
Ühingu majandamiskulud. Sihtotstarbelise kapitali makse suurus on rahalises väljenduses
igale liikmele ühesuurune.

(5) Liige on kohustatud osamaksud ja sihtotstarbelise kapitali maksud tasuma üldkoosoleku
otsusega määratud tähtajaks.
§ 11. Ühingu juhtimisorganid
Ühingu juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
§12. Üldkoosoleku pädevus
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
3) raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;
4) revidendi valimine ja revisjoniaruande kinnitamine;
5) sihtkapitalide moodustamine, maksutähtaegade ja suuruse otsustamine;
6) liikmeks vastuvõtmisest keeldumise ja väljaarvamise otsuse peale edasikaebamisega
kaasnenud küsimuste lahendamine;
7) sisseastumismaksu, liikmemaksu ja osamaksu suuruse ja nende tasumise korra
määramine;
8) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
§ 13. Üldkoosoleku kokkukutsumine, läbiviimine ja otsus
(1) Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
(2) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel
ja korras, samuti siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
(3) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära
näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest või revident.
(4) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel
kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
(5) Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
(6) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki
seadustest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid.
(7) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud vähemalt
20% MTÜ liikmetest.
(71) Kui üldkoosolekul ei ole esindatud käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud arv liikmeid,
kutsub juhatus esialgse üldkoosoleku kutses sätestatud ajaks kokku uue koosoleku sama
päevakorraga. Uus liikmete üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata
koosolekul esindatud häältest.
(8) Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta
otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed.
(9) Üldkoosolekus võib osaleda Ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik või
digitaalselt allkirjastatud volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige. Üldkoosolekul
võib hääletada hääleõiguslik Ühingu liige.
(10) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus
osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirja või seadusega ei ole ette
nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
(11) Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3
üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas sätestatud Ühingu
eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
(12) Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
(13) Ühingu igal hääleõiguslikul liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Liige ei või hääletada, kui
Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu
tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
(131) Ühingu liige ei ole hääleõiguslik, kui liige on ilma juhatuse eelneva nõusolekuta jätnud
täitmata põhikirjas või üldkoosoleku otsuses sätestatud rahalise või muuliigilise kohustuse.

(14) Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest
erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
§ 14. Juhatus
(1) Ühingul on alaliselt tegutsev juhtimisorgan - juhatus. Juhatusel on viis liiget.
(2) Juhatuse liikmed valib üldkoosolek. Juhatuse liikme valimise kohta on vajalik tema eelnev
kirjalik nõusolek. Juhatuse töö korraldamiseks valib juhatus lihthäälteenamusega endale
juhatuse liikmete seast esimehe.
(3) Juhatuse pädevusse kuulub:
1) Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
2) liikmete registri pidamine;
3) Ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine;
4) raamatupidamise korraldamine;
5) raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
6) muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
(4) Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes.
(5) Juhatus määratakse üldkoosoleku poolt üheks aastaks, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
(6) Juhatuse liikmetel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste
hüvitamist üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarve ulatuses.
(7) Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse
liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud
juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Kui juhatuse liikmed ei saa koosolekul
lihthäälteenamusega otsust vastu võtta, on otsustav juhatuse esimehe hääl.
§ 15. Juhatuse või muu organi liikme vastutus
(1) Juhatuse liikmed ja revident vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti
oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule tekitatud kahju
eest solidaarselt.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kahju hüvitamist Ühingule võib nõuda ka Ühingu
võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada Ühingu vara arvel.
§ 16. Järelevalve
(1) Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks
võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Revidendiks või audiitoriks ei või olla
Ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
(2) Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta
aruande, mille esitavad üldkoosolekule.
§ 17. Ühingu lõpetamise alused
Ühing lõpetatakse:
1) üldkoosoleku otsusega;
2) Ühingu pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti
väljakuulutamist;
3) muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
§ 18. Ühingu lõpetamise otsustamine üldkoosolekul
(1) Lõpetamisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosolekul
osalenud või esindatud liikmetest.
(2) Ühingu liikmel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega Ühingu lõpetamise kohta, on õigus
pöörduda kohtu poole kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
§ 19. Likvideerimine
(1) Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.
(2) Likvideerimismenetluses tuleb Ühingu nimele lisada märkus "likvideerimisel".

(3) Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
(4) Juhatus esitab avalduse likvideerijate kandmiseks registrisse. Kui likvideerijad
määratakse üldkoosoleku otsusega, tuleb likvideerijate registrisse kandmise avaldusele
lisada likvideerijate määramise otsustanud üldkoosoleku protokoll.
(5) Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise
eesmärgiga.
(6) Likvideerijad avaldavad viivitamata teated Ühingu likvideerimismenetlusest.
Teadaolevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad likvideerimisteate saatma.
(7) Likvideerimisteadetes tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe
kuu jooksul viimase teate avaldamisest.
(8) Kui teadaolev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud või kui võlausaldaja nõude täitmise
tähtpäev ei ole saabunud või võlausaldaja ei võta täitmist vastu, deponeeritakse temale
kuuluv raha.
(9) Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse
allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega selleks õigustatud isikute vahel.
(10) Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist viimase
likvideerimisteate avaldamisest.
(11) Ühingu lõpetamisel kustutatakse Ühing registrist Ühingu enda avalduse põhjal või
seaduses sätestatud muul alusel.
§ 20. Likvideerijate vastutus
Kui likvideerijad ei ole täitnud oma kohustusi või on jaganud Ühingu vara välja enne
võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vastutavad nad
võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.
§ 21. Ühingu ühinemine ja jagunemine
Ühing võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga ja jaguneda
mittetulundusühinguteks. Ühinemine ja jagunemine viiakse läbi vastavalt seadusele.

ainult
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