Mittetulundusühingu Vanalinna Selts
PÕHIKIRI
1. Üldsätted.
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Vanalinna Selts (põhikirja
tekstis edaspidi nimetatud: SELTS).
1.2. SELTS on iseseisev juriidiline isik.
1.3. SELTSI asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.4. SELTSI tegutseb avalikes huvides ning tema eesmärkideks on:
1.4.1. Tallinna vanalinna elanike omavahelise suhtlemise edendamine ja ühiste
huvide eest seismine;
1.4.2. vanalinna kui ainulaadse ja mitmepalgelise elukeskkonna väärtustamine
ning selle paremaks muutmine.
1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks teeb SELTS koostööd teiste üksikisikute ja
organisatsioonidega.
1.6. SELTS kasutab oma vara üksnes põhikirja järgsete tegevuste tarvis. SELTS ei
jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale
annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega
nimetatud isikutega seotud isikutele tulumaksuseaduse tähenduses.
1.7. SELTSI majandusaasta ühtib kalendriaastaga.
2. SELTSI liikmed.
2.1. SELTSI liige (põhikirja tekstis edaspidi nimetatud: LIIGE) on kohustatud
jõukohaselt kaasa aitama SELTSI eesmärkide saavutamisele.
2.2. SELTSI liikmeks võib astuda isik, kes soovib kaasa aidata SELTSI eesmärkide
saavutamisele.
2.3. LIIKMEKS vastuvõtmise otsustab SELTSI juhatus korralisel koosolekul
kirjaliku avalduse alusel.
2.4. LIIGE võib oma kirjaliku avalduse alusel igal ajal SELTSIST välja astuda.
2.5. Kui LIIGE rikub oluliselt SELTSI põhikirja ja/või SELTSI üldkoosoleku otsust,
võib juhatus ta SELTSIST välja arvata.
2.6. SELTSIST väljaastunud ja väljaarvatud LIIKMELE ei tagastata tema poolt
tasutud liikmemaksu.
2.7. LIIKMEL on õigus osaleda SELTSI tegevustes.
2.8. LIIKMEL on õigus valida ja olla valitud SELTSI juhtorganitesse.
2.9. LIIKMELE saab kehtestada kohustusi käesoleva põhikirja ja SELTSI
üldkoosoleku otsusega.
3. SELTSI üldkoosolek.
3.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab
ette teatama vähemalt neliteist päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb
märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.
3.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt üks viiendik
(1/5) LIIKMETEST.
3.4. Kvoorumi puudumise tõttu uuesti kokku kutsutud üldkoosolek on
otsustusvõimeline sõltumata sellest koosolekust osavõtvate LIIKMETE arvust.
3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekul osalenud LIIKMETEST ning seaduse ja põhikirjaga ei ole ette nähtud
suurema häälteenamuse nõuet.

3.6. Üldkoosoleku otsus Seltsi lõpetamiseks on vastu võetud, kui selle poolt
hääletab vähemalt kaks kolmandikku (2/3) Seltsi koosolekul osalenud
LIIKMETEST.
4. SELTSI juhatus.
4.1. SELTSI juhatuses on viis kuni seitse (5-7) liiget.
4.2. Juhatuse liikmed määrab SELTSI üldkoosolek.
4.3. Korralised juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.
5. SELTSI lõppemine.
5.1. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja nõuet
mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha hoiustamist kuulub SELTSI
allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja
sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
6. Lõppsätted.
6.1. SELTSI teated LIIKMETELE edastatakse vähemalt e-posti kaudu.
6.2. Muudes SELTSI tegevust puudutavates küsimustes juhindutakse
üldkehtivatest õigusaktidest, eelkõige mittetulundusühingute seadusest.
Põhikiri on kinnitatud 24. novembril 2010. aastal.

