Mittetulundusühingu Varbuse Mõisameeste Selts
Põhikiri
1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Varbuse Mõisameeste Selts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse
alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes
huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
1.2. Seltsi juhatuse asukohaks on Varbuse küla, Kanepi vald, Eesti Vabariik.
1.3. Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. Mittetulundusühing Varbuse Mõisameeste Selts on asutatud 01. augustil 2007.a.
2. Seltsi eesmärgid ja tegevused.
2.1. Seltsi üldine eesmärk on olla jätkusuutliku ökoloogilise elukeskkonna, energiasäästliku
mõtteviisi, inimese vaimse-, majandusliku- ja kultuurilise heaolu ühendaja.
2.1.1. Seltsi eesmärk on endise Varbuse mõisasüdame (muinsuskaitsealuse mõisapargi ja
hoonestusansambli), endise õunaaia ja Ahja ürgoru nõlva korrastamine, eksponeerimine ning
harmoonilise elu- ja puhkekeskkonna loomine, eesmärgiga säilitada ajaloolist kultuuripärandit
ja arendada Varbuse Mõisa süda atraktiivseks tõmbekeskuseks miljööväärtuslikus Postitee
arenduskoridoris
2.1.2. Selts edendab loodus- ja
keskkonnateadlikkuse valdkonnas.
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2.1.3. Selts arendab kultuuri-, hariduse-, noorsoo- ja sotsiaalvaldkonna tegevusi ja projekte
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
2.2.1. korraldab üritusi, mis ei ole vastuolus tema põhikirja ning Eesti Vabariigi
seadusandlusega.
2.2.2. initsieerib ja korraldab eesmärkides kirjeldatud valdkondades sobivaid projekte
2.2.3. esindab Seltsi huvisid suhetes
Vabariigis kui ka välismaal.

teiste organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti

2.2.4. arendab majandustegevust sel määral, mil see on vajalik tema eesmärkide
saavutamiseks. Selts ei taotle oma majandustegevuses tulu, saadud kasumit ei jagata Seltsi
liikmete vahel. Kõik laekunud summad suunatakse põhikirjalise tegevuse arendamisele.
2.3. Selts võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi.
2.4. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
2.5. Selts jagab stipendiume vastavalt seadustes ettenähtud tingimustele ja korrale
2.6. Selts organiseerib koostööd sponsoritega, võtab vastu annetusi
3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord
3.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud
vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Seltsi põhikirja ja tasub Seltsi üldkoosoleku
poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus.
3.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsist saab välja
astuda pärast kolme kuuse etteteatamistähtaja möödumist. Seltsi juhatus kustutab pärast
käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist seltsist väljaastunu Seltsi liikmete nimekirjast.
3.4. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.4.1. Seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Seltsi liikmemaksu;
3.4.2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi üldkoosolekul või Seltsi poolt
korraldatud üritusel;
3.4.3. astub Seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks
3.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemailt 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 2/3 juhatuse
liikmetest.
3.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval Seltsi üldkoosolekul.
4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1. Seltsi liikmetel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
4.1.2. olla valitud Seltsi juhatuse, (revisjonikomisjoni) ja muude organite liikmeks;
4.1.3. saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta
4.2. Seltsi liige on kohustatud:
4.2.1. järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi organite otsuseid;
4.2.2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Seltsi liikmemaksu;
4.2.3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi
ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
4.2.4. tasuma Seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta
kestel
4.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib Seltsi liikmele
panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel, mille poolt olid kõik Seltsi liikmed.
5. Üldkoosolek
5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi üldkoosolek, millel iga Seltsi liikmel on üks hääl.
5.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
5.2.1. põhikirja muutmine;
5.2.2. eesmärgi muutmine;
5.2.3. juhatuse liikmete määramine
5.2.4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine

5.2.5. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
5.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse
5.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.3.1. aastaaruande kinnitamiseks
5.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemailt 1/10 seltsi liikmetest
5.3.3. muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda nõuavad.
5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Seltsi juhatus igale Seltsi liikmele vähemailt 2
nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Seltsi
liikmetest.
5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud
seltsi liikmetest või nende esindajatest ja seltsi põhikiri või seadus ei näe ette suurema
häälteenamuse nõuet.
5.7. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi Seltsi liikmete nõusolek.
6. Juhatus
6.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 1 liige
6.2. Juhatuse liikme määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
6.3. Juhatus esindab Seltsi kõigis õigustoimingutes.
6.4. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 10.000 EURi, sooritamiseks peab
juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Peale Seltsi tegevuse lõpetamist antakse vara üle vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõike
2 punktile 4 või sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele.

Mittetulundusühing Varbuse Mõisameeste Selts põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud Seltsi
üldkoosoleku otsusega 03.augustil 2011 Varbusel.

