MTÜ JK Fauna
PÕHIKIRI
1. Üldsätted
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1.1.

Jalgpalliklubi “Fauna” (edaspidi “klubi”) on jalgpallurite, treenerite, spordihuviliste ja
loodusehuviliste vabatahtlik organisatsioon, kes on ühinenud ühiste huvide alusel jalgpalli
harrastamiseks ja arendamiseks Eesti Vabariigis ning Eesti fauna kaitsmiseks.
1.2. Klubi tegevus on rajatud tema liikmete laialdasele initsiatiivile. Põhieesmärgiks on
jalgpalliharrastajate arvu ning mänguoskuste tõstmine ning osalemine Eesti fauna uurimisel
ning kaitsmisel.
1.3. Klubi on juriidiline isik, kellel on oma arveldusarved panga-asutustes ja oma sümboolika.
1.4. Klubi asukohaks on Tartu linn.

2. Tegevuse põhisuunad
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2.1. Klubi tegevuse põhieesmärgid
2.1.1. Jalgpalli populariseerimine akadeemilistes ringkondades, jalgpallialase tegevuse
tõhustamine, abi osutamine tingimuste loomisel jalgpalli harrastamiseks ja arenguks,
spordimeisterlikkuse omandamine.
2.1.2. Eesti fauna kaitsmine, koostöö looduskaitseorganisatsioonidega.
2.2. Põhieesmärkide saavutamiseks klubi:
2.2.1. võtab osa kohalikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest ning nende
organiseerimisest, otsib võimalusi Eesti fauna uurimiseks ning teadvustamiseks
elanikkonna seas, teeb koostööd looduskaitseorganisatsioonidega Eesti fauna
kaitsmisel;
2.2.2.
astub
vajaduse
korral
lepingulistesse
suhetesse
rahvusvaheliste
spordiorganisatsioonide, teiste klubide, aktsiaseltside, riiklike ja ühiskondlike ettevõtete
ja organisatsioonidega;
2.2.3. organiseerib klubi eesmärkide elluviimiseks sportlikku, kultuurilist, heategevuslikku ja
neid ülesandeid kindlustavat majanduslikku tegevust;
2.2.4. komandeerib oma liikmeid Eesti Vabariigi piires ja ka välisriikidesse;
2.2.5. organiseerib klubi liikmete varustamist spordivarustusega;
2.2.6. viib elanikkonna hulgas läbi jalgpalli reklaamivaid üritusi;
2.2.7. arendab muud tegevust klubi ees seisvate ülesannete täitmiseks.

3. Klubi õigused
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Klubil on tema ees seisvate ülesannete lahendamiseks õigus:
3.1. iseseisvalt välja töötada oma tegevusprogrammid;
3.2. vastavalt Eesti Vabariigi seadustele välja töötada ja kinnitada klubi heaks töötavate isikute
töötasustamise kord ja materiaalse stimuleerimise vormid (k.a. sportlastele).
3.3. klubi palgalistele töötajatele ei tohi maksta suuremat palka, kui makstakse analoogse töö
eest ettevõtluses.

4. Klubi liikmed, nende õigused ja kohustused
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4.1. Klubi liikmed jagunevad meeskonnaliikmeteks ja toetajaliikmeteks.

4.2. Klubi toetajaliikmed võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kes aitavad kaasa klubi
tegevusele.
4.3. Meeskonnaliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi ja välisriikide jalgpalli harrastavad
kodanikud, kes võtavad osa klubi tegevusest ning tunnistavad klubi põhikirja.
4.4. Klubi liikmeks vastuvõtu otsustab klubi juhatus isikliku avalduse alusel. Üksikjuhtudel võib
kohaldada klubi juhatuse otsust kuni pooleaastase katseajaga.
4.5. Klubi liikmetel on õigus:
4.5.1. valida ja olla valitud juhatusse (alates 18. eluaastast);
4.5.2. osaleda organiseerimistöös;
4.5.3. esitada klubi juhtorganitele ettepanekuid töö parandamiseks ja võtta osa nende
läbiarutamisest;
4.5.4. võtta osa klubi poolt korraldatavates võistlustest, kuuluda klubi sektsioonidesse ja
treeninggruppidesse;
4.5.5. kasutada eelisjärjekorras klubi teenuseid, samuti sümboolikat ettenähtud korras.
4.6. Klubi liikmed on kohustatud:
4.6.1. järgima klubi põhikirja ning täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
4.6.2. võtma aktiivselt osa klubi tegevusest;
4.6.3. hoidma ja otstarbekalt kasutama klubile kuuluvaid materiaalseid väärtusi, kahju
tekkimisel hüvitama tekitatud kahju;
4.6.4. tähtaegselt tasuma klubi liikmemaksu.
4.7. Klubi liige võib klubist välja astuda, esitades klubi juhatusele sellekohase avalduse. Avaldus
jõustub klubi juhatuse poolt otsuse langetamisel.
4.8. Klubi liikme võib välja arvata, kui ta tegevus on vastuolus klubi eesmärkide ja ülesannetega
ning ta ei täida klubi põhikirjas sätestatud tingimusi.
4.9. Klubi liikme väljaarvamise otsustab klubi juhatus.
4.10. Klubile tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu liikme klubist väljaarvamise korral liikmele ei
tagastata.

5. Klubi struktuur ja juhtimine
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5.1. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek.
5.1.1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt neljandik klubi
liikmetest. Juhul, kui üldkoosolekul on esindatud alla neljandiku klubi liikmetest, kutsub
juhatus kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku, mis on
pädev otsuseid vastu võtma juhul, kui seal on esindatud vähemalt 10 klubi liiget.
5.1.2. Üldkoosolekud toimuvad regulaarselt kaks korda aastas – kevadel ja sügisel e. enne ja
pärast jalgpallihooaega. Juhatus valitakse ümber sügisesel üldkoosolekul.
5.1.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt või erandkorras vähemalt neljandiku
liikmete soovil vähemalt korra 12 kuu jooksul. Kui kumbki eelmainitutest ei ole
üldkoosolekut 12 kuu jooksul kokku kutsunud lähevad klubi juhtimise volitused
automaatselt üle klubi asutajaliikmetele.
5.1.4. Hääleõigust omavad juhatuse poolt kindlaksmääratud kuupäevaks liikmemaksu tasunud
klubi liikmed. Igal klubi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
5.2. Klubi liikmete üldkoosolek otsustab kõik klubi tegevusega seotud põhiküsimused:
5.2.1. võtab vastu põhikirja ja teeb sellesse muudatusi;
5.2.2. valib klubi juhatuse;
5.2.3. määrab juhatuse valimise metoodika;
5.2.4. kuulab ära klubi juhatuse aruanded klubi tegevuse kohta;
5.2.5. kinnitab finantsmajandusliku plaani, vajaduse korral viib sellesse sisse korrektiivid;
5.2.6. valib revisjonikomisjoni, määrab selle arvulise koosseisu ning volituste tähtaja ja kuulab
ära aruanded tegevusest;
5.2.7. otsustab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;
5.2.8. otsustab klubi likvideerimisega seotud küsimused juhul kui klubi juhtimine ei ole läinud
üle asutajaliikmetele.
5.3. Klubi üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul
osalenud või esindatud liikmete häältest, kui seaduses ei ole sätestatud suuremat
häälteenamuse nõuet.

5.4. Klubi juhatus valitakse üheks aastaks ning ta juhib klubi tegevust üldkoosolekute vahelisel
ajal;
5.5. Juhatuses on 5 liiget. Juhatuse liikmed peavad olema Eesti kodanikud või Eestis elamisluba
omavad välisriigi kodanikud.
5.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis.
5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 3 juhatuse liiget, nende
hulgas esimees või asetäitja.
5.8. Juhatuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja otsused vormistatakse kirjalikult.
5.9. Klubi juhatus:
5.9.1. valib oma koosseisust esimehe, asetäitja ja muud ametipostid vastavalt vajadusele;
5.9.2. koostab ja kinnitab klubi töö- ja kalenderplaani ning viib koos aktiiviga läbi planeeritud
üritusi;
5.9.3. kinnitab võistlusteks klubi esindajad;
5.9.4. otsustab klubi meeskonna- ja toetajaliikme vastuvõtmise ja väljaheitmise ning liikmete
lahkumisega seonduvad küsimused;
5.9.5. määrab kindlaks materiaalsete väärtuste kasutamise korra ning selle eest vastutavad
isikud;
5.9.6. otsustab küsimusi, mis on seotud klubi rahaliste vahendite sihipärase kasutamisega;
5.9.7. otsustab maksusoodustuse andmise küsimused;
5.9.8. kutsub kokku klubi üldkoosoleku;
5.9.9. esitab klubi üldkoosolekule kinnitamiseks majandusaasta aruande Eesti Vabariigi
seadustes ette nähtud korras.
5.10. Juhatuse esimees:
5.10.1. kutsub kokku juhatuse koosolekud, tagab klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuste
täitmise;
5.10.2. arendab muud tegevust, mis on vajalik klubi ees seisvate ülesannete lahendamiseks.
5.11. Klubi struktuur
5.11.1. Klubi liikmetel on õigus kõikjal maailmas luua klubi piirkondlikke koondiseid, mille
tegevuse eesmärgid ühtivad klubi põhikirjaliste eesmärkidega.
5.11.2. Piirkondlike koondiste tegevuse eest vastutavad täielikult konkreetse koondise
asutajaliikmed või volitatud juhtorganid.
5.11.3. Piirkondlike koondiste liikmeks võtmise otsustab klubi juhatus. Koondise liikmetele
omistatakse automaatselt klubi toetajaliikme staatus koos sellega kaasnevate kohustuste
ja õigustega.
5.11.4. Piirkondlikud koondised peavad järgima klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

6. Klubi vahendid, finants ja majandustegevus
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6.1. Klubi rahalised vahendid moodustuvad:
6.1.1. toetajaliikmete ja meeskonnaliikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest, mille suuruse
määrab klubi üldkoosolek;
6.1.2. klubi eesmärke teenivast majandustegevusest (tasulised treeningrühmad,
konsultatsioonid, tasulised jalgpallilaagrid jne.);
6.1.3. juriidiliste ja üksikisikute sihtotstarbelistest annetustest, s.h. sponsorlus;
6.1.4. võistluste ja muude ürituste korraldamisest laekuvatest summadest;
6.1.5. klubi sümboolika kasutamise eest võetavast tasust.
6.2. Klubi ei tohi oma vara ega tulu jagada oma liikmete, juhatuse ja nendega seotud isikute vahel
ei põhikirjalise tegevuse jooksul ega klubi tegevuse lõpetamisel. Seotud isikuteks loetakse
abikaasat, otse- või külgjoones sugulast ja hõimlast, juriidilise isiku osanikku, töötajat ja
juhtorgani liiget.
6.3. Klubi administratiivkulud peavad olema otseselt seotud klubi põhikirjaliste eesmärkide
saavutamisega.
6.4. Klubi rahaliste vahendite sihipärast kasutamist kontrollib revisjonikomisjon, mis valitakse
kaheks aastaks. Revisjonikomisjoni arvulise koosseisu ja volituste kehtimise määrab klubi
üldkoosolek. Revisjonikomisjoni esindaja võtab osa juhatuse koosolekust hääleõigusliku
liikmena. Revisjonikomisjoni liikmed peavad olema Eesti kodanikud või Eestis alalist
elamisluba omavad välisriikide kodanikud.

7. Klubi tegevuse lõpetamine
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7.1. Klubi tegevus lõpetatakse klubi liikmete üldkoosoleku otsuse alusel.
7.2. Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara
üle Eesti Vabariigi Valitsuse Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Muudetud MTÜ JK Fauna üldkoosolekul 20.10.2008.a.

