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Mittetulundusühingu Tartu Karaokeklubi põhikiri 
 
 
 
1. ÜLDSÄTTED 
 

1.1. Mittetulundusühing Tartu Karaokeklubi (edaspidi Ühing) on avalikes huvides 
tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn. 

 
1.2. Ühingu eesmärgiks on arendada karaokekultuuri Eestis, mille saavutamiseks 

teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: 
1.2.1. Edendada ja tutvustada karaokekultuuri erinevates Eesti piirkondades, 

eelkõige Lõuna-Eesti asulates; 
1.2.2. Tutvustada karaokekultuuri lisaks täiskasvanutele ka alaealistele; 
1.2.3. Pakkuda võimalust ning vahendeid kõigile soovijatele end laulu teel 

väljendada; 
1.2.4. Korraldada ja viia läbi nii avalikke kui privaatseid meelelahutuslikke üritusi, 

mille peamiseks komponendiks on karaoke; 
1.2.5. Korraldada Ühingu liikmetele erinevaid tegevusi. 

 
 
2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 

2.1. Ühingu liikmeks võib olla iga täisealine füüsiline isik või juriidiline isik, kes on 
valmis aktiivselt kaasa lööma või toetama Ühingut eesmärkide elluviimisel ja 
täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab 
Ühingu juhatus. 

 
2.2. Ühingu liikmel on kõik Eesti Vabariigi seadusest tulenevad õigused ja õigus 

saada Ühingu juhatuselt igakülgset teavet Ühingu tegevuse kohta. 
 

2.3. Ühingu kõigil liikmetel on õigus: 
2.3.1. Osaleda Ühingu kõikidel ühinguliikmete üldkoosolekutel; 
2.3.2. Esitada juhatusele ettepanekuid Ühingut puudutavates tegevustes; 
2.3.3. Valida ja olla valitud Ühingu juhatusse üldkoosolekul; 
2.3.4. Lahkuda Ühingust omal soovil. 

 
2.4. Ühingu liikmed on kohustatud: 

2.4.1. Aitama kaasa Ühingu eesmärgi teostumisele; 
2.4.2. Tundma ja järgima käesolevat põhikirja; 
2.4.3. Tasuma liikmemaksu vastavalt Ühingu üldkoosolekul vastuvõetud ja 

kehtestatud korrale. 
 

2.5. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek kolmeks 
aastaks. 

 
2.6. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab ettenähtud liikmemaksu 

tasuma kogu majandusaasta eest. 
 

2.7. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud 
juhtudele, kui ta: 

2.7.1. Ei tasu: 
2.7.1.1. Liikmemaksu arve tähtaja ületamisel 90 (üheksakümne) päeva 

jooksul; 
2.7.1.2. Sisseastumismaksu arvel esitatud tähtajaks; 

2.7.2. On esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille 
tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane; 

2.7.3. On rikkunud hea tava reegleid või kahjustanud Ühingu mainet oma 
tegevusega; 
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2.7.4. Tegevus ei ole olnud kooskõlas käesoleva põhikirjaga. 
 

2.8. Ühingu asutajaliikmeteks loetakse Ühingu asutamislepingule allakirjutanud 
isikuid. 

 
2.9. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Juriidilisest isikust liikme eest hääletab 

lihtkirjaliku volituse alusel juriidilise isiku esindaja. 
 
 
3. JUHTIMINE 
 

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek vastavalt seadusele, kus 
võivad osaleda kõik Ühingu liikmed. 

 
3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse 

seadusest. 
 

3.3. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna kuulub paaritu arv liikmeid, 
kuid mitte vähem kui 3 liiget, kelle määrab Ühingu liikmete üldkoosolek. 

 
3.4. Üldkoosolek määrab revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 

Revisjoni liikmed ei tohi kuuluda Ühingu juhatusse ega olla seotud Ühingu 
raamatupidamisega. 

 
3.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks 

kord kalendriaasta jooksul, ning juhatus on otsustusvõimeline kui koosolekul 
osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust. 

 
3.6. Juhatuse liikmetel on õigus juhatuse koosolekus vastuvõetud otsusega ja 

sellega antud volitusega Ühingu nimel: 
3.6.1. Sõlmida sponsorlepinguid ja suhelda aktiivselt koostööpartneritega; 
3.6.2. Määrata endale asendaja koosolekul kokkulepitud ajaperioodiks. 

 
3.7. Juhatuse liige on kohustatud juhatuse koosolekul vastuvõetud otsusega ja 

sellega saadud volitusega: 
3.7.1. Kinni pidama kõigist põhikirjaga sätestatud punktidest; 
3.7.2. Täitma talle usaldatud ülesannet ette nähtud aja jooksul vastavalt 

kokkuleppele; 
3.7.3. Omama ja vajadusel andma ülevaadet Ühingu tegevustest Ühingu 

liikmetele. 
 

3.8. Juhatuse liikmed ei saa Ühingu juhtimise eest rahalist tasu. 
 
 
4. PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE 
 

4.1. Ühingu põhikirja muutmise ja täiendamise taotlus tuleb esitada Ühingu 
juhatusele kirjalikus vormis vähemalt üks kuu enne Ühingu üldkoosoleku kokku 
kutsumist. 

 
4.2. Ühingu põhikirja saab muuta või täiendada ainult Ühingu üldkoosolekul 

toimuval hääletusel. 
 

4.3. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 
2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. 

 
4.4. Põhikirjas ettenähtud Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 

liikmete nõusolek. 
 



 3 

4.5. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse 
registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud 
üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peab alla 
kirjutama vähemalt üks juhatuse liige. 

 
5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS 
 

5.1. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- 
ning koolitustegevusega. 

 
5.2. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt Raamatupidamise 

seadusele 
 

5.3. Kõik finantsilised tehingud, mis ületavad 5€ või üldkoosolekul kokkulepitavat 
summat, tuleb kooskõlastada kõigi juhatuse liikmetega. 

 
5.4. Alates 10-kordse kokkulepitud määraga summad tuleb kooskõlastada 

üldkoosoleku otsusega. 
 

5.5. Punktides 5.3. ja 5.4. kokku lepitud määrade muutmise otsustab üldkoosolek. 
Otsuse jõustumiseks on vajalik 2/3 Ühingu liikmete kohalolek ning häälteenamus. 

 
5.6. Ühing kasutab oma tegevuskulude katteks järgmisi allikaid: 

5.6.1. Annetused ja sponsorlus; 
5.6.2. Riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabi; 
5.6.3. Sihtsuunitlusega eraldised; 
5.6.4. Põhikirjajärgse tegevuse tulemusena tekkinud vahendid; 
5.6.5. Muud allikad. 

 
5.7. Ühing kasutab oma finantsvahendeid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks: 

5.7.1. Finantseerib või toetab põhikirjalistele eesmärkidele vastavate tegevuste 
läbiviimist, programmide ja projektide realiseerimist. 

 
5.8. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt 

hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhatuse liikmele, temale 
annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega 
nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes. 

 
5.9. Ühingu lõpetamisotsus võetakse vastu Ühingu üldkoosoleku hääletusel. Otsus 

on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik asutajaliikmed ja üle poole 
kohalviibivatest liikmetest. 

 
5.10. Ühingu tegevuse lõpetamise korral moodustatakse kõigist asutajaliikmetest 

likvideerimiskomisjon. Viimane teostab mittetulundusliku Ühingu varade revisjoni 
ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ning jagab järelejäänud vara 
rahalises vääringus võrdselt kõigi asutajaliikmete vahel. 

 
 
 
Põhikiri on muudetud ning kinnitatud mittetulundusühingu Tartu Karaokeklubi 
üldkoosolekul Tartus, 16.05.2019. a. 


