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Põhikirja muudatuste ettepanekud 3. Liikmeskond, 4.Juhtimine ja 6.Haruselts osas 

august 2014 

1.       3. LIIKMESKOND 
 

            3.3.2.5. liikmest väljaarvatud isikul on kaebeõigus üldkoosolekule 

 

Kehtiv põhikiri: 3.3.2.5 liikmest väljaarvatud isikul on kaebeõigus 

                          üldkoosolekule ühe kalendrikuu jooksul otsuse tegemisest  

                          Seltsi juhatuse kaudu 

 

          2.      4.  JUHTIMINE 

   

                       4.1. Üldkoosolek 
 

4.1.2. üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid mistahes Seltsi 

puudutavates küsimustes, kusjuures tema ainupädevuses on: 

1) põhikirja muutmine ja täiendamine; 

2) ühinemine, jagunemine ja vabatahtlik lõpetamine; 

3) eesmärgi muutmine; 

4) Seltsi haruseltside ettepanekul juhatuse liikmete määramine ja 

tagasikutsumine; 

Kehtiv põhikiri: 4) juhatuse esimehe (presidendi) valimine   

                           5)haruseltside ettepanekul juhatuse liikmete ja 

varuliikmete kinnitamine 

 

5) aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; 

6) juhatuse esitatud eelarveprojekti ja tegevusplaanide kinnitamine 

7) Seltsi liikme sisseastumis-  ja liikmemaksude kinnitamine; 

8) juhatuse tööle hinnangu andmine; 

9) juhatuse vastu esitatud kaebuste menetlemine; 

10) juhatuse ettepanekul auliikmete nimetamine; 

4.1.3. üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed järgmiselt:  

1) füüsilised isikud isiklikult; 

2) juriidilised isikud esindaja kaudu; 

Kehtiv põhikiri: 2) juriidilised isikud allkirjaõigusliku esindaja kaudu; 

 

3) füüsiline isik võib osaleda volitatud esindaja kaudu, kusjuures viimane 

peab olema ise Seltsi liige ja võib esindada kuni kolme Seltsi liiget 

 

                4.2. Juhatus 

 

4.2.1. Seltsi juhatus on tegevust plaaniv, juhtimist korraldav ning lepingulistes 

suhetes olevate isikute üle järelvalvet teostav organ;  



4.2.2. juhatus on viie (5) kuni üheksa (9)  liikmeline ja saab oma volitused 

üldkoosolekult neljaks (4) aastaks; 

Kehtiv põhikiri: juhatus on vähemalt viie (5) liikmeline ja saab oma volitused 

üldkoosolekult neljaks (4) aastaks 

 

4.2.3. juhatuse liikmeteks on üldkoosoleku poolt määratud isikud; 

Kehtiv põhikiri: 4.2.3. juhatuse esimees on üldkoosolekul valitud president, kes 

esindab Seltsi kõikides õigustoimingutes; 

            4.2.4.  juhatuse liikmeteks on haruseltside poolt esitatud esindajad 

 

4.2.4. juhatuse pädevusse  kuulub: 

1) endi hulgast esimehe ehk presidendi valimine; 

2) endi hulgast aseesimehe ehk asepresidendi valimine, kes asendab 

presidenti tema äraolekul; 

Kehtiv põhikiri: 2) juhatuse liikme väljalangemisel või haruseltsi poolt 

tagasi kutsumisel tema varuliikmega asendamine; 

 

3) Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete üle arvestuse 

korraldamine; 

4) registrite pidamine;  

5) tasuliste teenuste loendi ja hinnakirja ning sellest tulenevate 

liikmesoodustuste kinnitamine; 

6) tegevteenistuse struktuuri, tegevdirektori ametijuhendi ja volituste 

ulatuse kinnitamine ning tegevdirektoriga töölepingu sõlmimine; 

7) Seltsi varade sihipärase ja otstarbeka kasutamise korraldamine, 

raamatupidamise korraldamine; 

8) aruandluse ja eelarve ning muude dokumentide koostamine 

üldkoosolekule esitamiseks; 

9) üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine;  

10) Seltsi tegevust puudutavate muude küsimuste otsustamine, mis ei ole 

põhikirja või seadusega antud üldkoosoleku ainupädevusse. 

4.2.5. juhatuse tegevust ja asjaajamist korraldab president, kelle ülesandeks on 

ka juhatuse koosoleku kokkukutsumine vastavalt vajadusele, kuid mitte 

harvem kui kord kolme kuu jooksul;  

4.2.6. juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole 

liikmetest. Juhatuse liige ei saa oma õigusi delegeerida; 

Kehtiv põhikiri: 4.2.7. juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa 

üle poole liikmetest. Juhatuse liige ei saa oma õigusi delegeerida või 

vaieldavate küsimuste puhul hääletamisest keelduda. 

 

4.2.7.  juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel 

jagunemisel loetakse otsustavaks presidendi hääl. Juhatuse liige ei võta 

osa hääletamisest ja tema hääled arvatakse kvoorumist välja, kui 

otsustatakse tema personaalküsimust, sh tema vabastamist 

kohustusest või vastutusest, temaga tehingu tegemist või juhatuse 

liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või 

õigusvaidluses Seltsi esindaja määramist või küsimusi, mis 

puudutavad selle kontrollimist või hindamist, milline on juhatuse 

liikme tegevus Seltsi juhatuse liikmena; 



Kehtiv põhikiri: 4.2.8. juhatuse otsused langetatakse lihthäälteenamusega.  Häälte 

võrdsel jagunemisel loetakse otsustavaks presidendi hääl. Hääletamisel ei 

saa osaleda juhatuse liige, kelle personaalküsimust otsustatakse või kes on 

muul moel loetav asjast huvitatud isikuks. 

 

4.2.8. juhatuse koosolekud protokollitakse ettenähtud korras ja protokollid koos 

lisadega arhiveeritakse kuupäeva ja numbri-järjestuses; 

4.2.9. juhatuse liikmed  oma töö eest tasu ei saa, kuid juhatus võib oma otsusega 

määrata kompensatsiooni kohustuste täitmisega seotud otseste ja 

dokumenteeritud kulude eest seadustega sätestatud ulatuses. 

 

3.         6. HARUSELTS 

 

6.4  Haruselts oma tegevuses 

 

6.4.5.   esitab Seltsi üldkoosolekule kuni kaks kandidaati, kelle määramist 

haruselts soovib Seltsi üldkoosoleku poolt Seltsi juhatuse koosseisu; 

Kehtiv põhikiri: 6.4.5. esitab  üldkoosolekule  kaks esindajat ja nende 

varuliikmed Seltsi juhatuse koosseisu;  

 

Taotlusele allakirjutanud 

 Eesti Hobusekasvatajate Seltsi liikmeskond 
 


