1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing VILE (edaspidi Klubi) on eraõiguslik juriidiline isik.
1.2. Klubi nimi on mittetulundusühing VILE.
1.3. Klubi asukoht on Viljandi vald, Matapera küla, Andruse 7, 71065.
1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast,
Ühingu kodukorrast, Eesti Kennelliidu põhikirjast ja FCI ning Eesti Kennelliidu poolt vastu
võetud eeskirjadest.
1.5. Klubi võib omada kõiki tsiviilõigusi ja -kohustusi, välja arvatud neid, mis on omased
ainult inimesele, tal on oma nimega pitsat ja pangaarve.
1.6. Klubi on asutatud määramata tähtajaks.
1.7. Klubi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
2. TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED
2.1. Klubi eesmärgid on:
2.1.1. Ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või huvi on seotud koeraspordi,
-harrastuse või -koolitusega;
2.1.2. Kaitsta ja edendada oma liikmete huve;
2.1.3. Esindada ühingu liikmeid Eesti Kennelliidus ja koeraspordiklubides.
2.1.3. Propageerida lugupidavat ja heaperemehelikku suhtumist loomadesse ja loodusesse.
2.2. Oma eesmärkide täitmiseks Klubi:
2.2.1. korraldab võistlusi, koolitusi, katseid ja teisi koerteharrastusega seotud üritusi;
2.2.2. teeb selgitus ja propagandatööd, tutvustades erinevaid koeraharrastusi ja nendega
seotud võimalusi.
2.2.3. loob sidemeid vastavate rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste
riikide vastavate koeraklubidega;
2.2.4. täidab muid ülesandeid, millised tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest.
3. KLUBI LIIKMESKOND, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Klubi põhikirja
nõuetele. Klubi on täisliige – füüsilised isikud alates 18.eluaastast ja noorliige – liige kuni
18.eluaastani.
3.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab Klubi juhatus, taotleja avalduse alusel ja
liikmemaksu tasumisel. Liikmete arvestust peab juhatus.
3.3. Liikmel on õigus astuda Klubist välja, esitades vastava avalduse juhatusele. Liige
loetakse Klubist lahkunuks ühe kuu möödumisel avalduse esitamisest.
3.4. Klubi liikmest võidakse välja arvata Klubi üldkoosoleku otsusega, kui liige on tekitanud
kahju Klubile, samuti liikmemaksu tasumata jätmisel ettenähtud tähtaja möödumisel. Klubist
välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult teatada.
3.5. Juhatuse poolt kehtestatud Klubi liikme sisseastumis- ja liikmemaksu tasutakse
kindlaksmääratud ajal ja suuruses.
3.6. Klubi liikmel on õigus:
3.6.1. osaleda üldkoosolekul ja Klubi muus tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale.
3.6.2. õigus valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse.
3.6.3. õigus saada juhatuselt informatsiooni ja esitada oma ettepanekuid Klubi tegevuse kohta.
3.6.4. astuda Klubist välja.

3.6.5. kasutada kehtestatud korras Klubi vara.
3.7. Klubi liige on kohustatud:
3.7.1. täitma Klubi põhikirja nõudeid ja Klubi juhtorganite seaduspäraseid otsuseid.
3.7.2 käituma koeraomanikuna vastutustundlikult ja tagama oma koertele loomakaitse
nõuetele vastavad elutingimused
3.7.3. tasuma liikmemaksu ja teisi makseid Klubi juhtorganite poolt näidatud suuruses ja
tähtajal.
3.7.4. hoidma ja säästlikult kasutama Klubi vara.
3.7.5. osalema aktiivselt Klubi tegevuses ja propageerima Liidu eesmärke.
4. ÜLDKOOSOLEK
4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
4.2. Klubi üldkoosolek toimub iga kalendriaasta esimese poolaasta jooksul. Koosoleku
toimumisest teatatakse ühingu liikmetele ette vähemalt 14 päeva e-kirja, faksi või lihtkirjaga.
4.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis ühingu juhtimisküsimustes, mida ei ole seaduse
või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.
4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1. põhikirja muutmine.
4.4.2. ühingu eesmärgi muutmine;
4.4.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.4.4. muude põhikirjas ettenähtud organite liikmete valimine;
4.4.5. Ühingu majandusaastaaruande kinnitamine;
4.4.6. revisjonikomisjoni liikmete (revidendi) valimine ja tagasikutsumine.
4.4.7. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.4.8. ühingu tegevuse lõpetamine;
4.4.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste
organite pädevusse.
4.4.10 Liitmise otsustamine teiste organisatsioonidaga.
4.5. Üldkoosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija ning kontrollitakse koosoleku
pädevust võtta vastu otsuseid, määrates kindaks koosolekul esindatud hääled.
4.6. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek. Muutmist
otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.7. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
4.8. Isiku valimisel häälte võrdsel jagunemisel kuulutab koosoleku juhtaja hääletuse
ebaõnnestunuks ja avab uuesti nimekirja kandidatuuride esitamiseks. Valimise korratakse seni
kuni üks kandidaat saab teistest enam hääli.

5. JUHATUS
5.1. Klubi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.
5.2. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
5.3. Mittetulundusühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada üks juhatuse liige.
5.4. Juhatus on kohustatud:
5.4.1. teavitama Klubi liikmeid kõikidest oma otsustest;
5.4.2. korraldama Klubi raamatupidamist vastavalt raamatupidamiseseadusele;
5.4.3. andma oma tegevusest aru Klubi üldkoosolekule seaduses sätestatud korras. Juhatus
korraldab Klubi raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale
raamatupidamisseadusele.
5.5 Juhatuse pädevusse kuulub:
5.5.1. Klubi liikmemaksude ja muude ühingu tegevusega seotud maksude kehtestamine.
5.5.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustamine;
5.5.3. Klubi normatiivaktide, eeskirjade ja määrustike koostamine ning üldkoosolekule
kinnitamiseks esitamine;
5.5.4. Klubi finantstegevuse koordineerimine;
5.5.5. Klubi huvide kaitsmine;
5.5.6. Kõigi muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
5.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus vastuvõetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe
hääl.
6. REVISJONIKOMISJON
6.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks
võib üldkoosolek määrata revisjonikomisjoni.
6.2. Revidendiks ei või olla Klubi juhatuse liige ega raamatupidaja.
6.3. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
6.4. Revidendid koostavad revisjonikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad
üldkoosolekule.

7. KLUBI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
7.1. Klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustab Klubi liikmete üldkoosolek. Otsus
on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.
7.2. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Klubi
likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Klubi
sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ja alustel.
7.3. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara
üldkoosoleku otsusega tasuta üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või
sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.4. Juhul kui käesolev põhikiri on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega, kohaldatakse
seaduses sätestatut.

