Euroopa Eesti Seltside Koda
94991 Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse
PÕHIKIRI
Kinnitatud 13.02.2014. sõlmitud asutamislepinguga.
1. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing Euroopa Eesti Seltside Koda (edaspidi Ühing) on Euroopa eestlaste
kogukondi ühendav, avalikes huvides tegutsev ja kasumit mittetaotlev keskorganisatsioon.
1.2 Ühingu ametlik nimi on Euroopa Eesti Seltside Koda.
1.3 Ühingu nime ingliskeelne tõlge on Chamber of Estonian Societies in Europa ning selle lühend on
CESE.
1.4 Ühingu asukohaks on Tallinna linn, Eesti Vabariik.
1.5 Ühingu majandusaasta on üks kalendriaasta.
1.6 Ühing võib teha kõiki tehinguid ning omada kinnis- ja vallasvara, mis on otseselt või kaudselt
vajalik tema põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
1.7 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust,
käesolevast põhikirjast, kodukorrast ning muudest ühingusisestest otsustest.
2. Ühingu eesmärgid:
2.1 Eesti keele, kultuuri ja identiteedi säilitamine ja areng Euroopa riikide väliseesti kogukondades;
2.2 Edendada Euroopa riikide väliseesti kogukondade koostööd ja infovahetust;
2.3 Edendada Eestist teistesse Euroopa riikidesse väljarännanud inimeste integreerumist ning

aktiivset osalemist kodanikuühiskonna tegevuses;

2.4 Aidata väliseesti kogukondadel säilitada sidemeid Eesti ja eesti kultuuriga;
2.5 Kaitsta Euroopa riikides elavate, töötavate ja õppivate eestlaste õigusi ja huve.
3. Eesmärkide saavutamiseks Ühing muuhulgas
3.1 Korraldab konverentse, koolitusi ja muid üritusi;
3.2 Hangib rahalisi vahendeid, võtab vastu annetusi ja testamente; taotleb abirahasid
3.3 Kogub ja jagab infot väliseesti kogukondade kohta;
3.4 Kirjastab raamatuid jm. trükiseid;
3.5 Korraldab pidusid, loteriisid, näitusmüüke ja korjandusi;
3.6 Määrab stipendiume ja toetusi;
3.7 Asutab teenetemärke ja mälestusmedaleid;
3.8 Teeb koostööd mittetulundusühingute, kohalike omavalitsuste ja muude institutsioonidega;
3.9 Osaleb kodanikuühiskonna struktuuride ja riigi kultuuripoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel ning

arendab muud tegevust, mis ei ole vastuolus põhikirja ja kehtivate õigusaktidega.

4. Liikmete vastuvõtmine, väljaastumine ja väljaarvamine
4.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda Euroopa riikide eesti kogukondi esindavad ühingud,

mis on juriidilised isikud ja mis vastavad käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärkidele ja
nõuetele.

4.2 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab taotleja avalduse alusel Ühingu juhatus. Kui

juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks
vastuvõtmise otsustab üldkoosolek

4.3 Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda. Väljaastumine või väljaarvamine ei

vabasta kohustusest maksta jooksva aasta eest liikmemaksu.

4.4 Juhatuse otsusega võib liikme Ühingust välja arvata, kui
4.4.1.
liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
4.4.2.
liige kahjustab oma tegevuse või passiivsusega Ühingu huvisid
4.5 Enne ühingu liikme väljaarvamist tuleb talle anda vähemalt üks kuu aega teatada juhatusele oma

seisukohad väljaarvamise suhtes.
4.6 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus otsus vaidlustada ning nõuda väljaarvamise
otsustamist üldkoosoleku poolt.
5. Liikmete õigused ja kohustused
5.1 Liikmel on õigus osaleda Ühingu tegevuses, saada teavet Ühingu tegevuse kohta, õigus valida ja

esitada oma kandidaat juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;

5.2 Liikme kohustused tulenevad põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest.

6. Liikmemaks
Liikmed on kohustatud maksma liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise tähtaja määrab aastaks korraga
üldkoosolek.
7. Üldkoosolekud
7.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Ühingu üldkoosolekud on korraline

üldkoosolek ja erakorraline üldkoosolek. Korralise üldkoosoleku peab juhatus kokku kutsuma üks
(1) kord aastas, hiljemalt 6-e kuu jooksul peale majandusaasta lõppu; Erakorraline koosolek
kutsutakse kokku seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.
7.2 Korralise üldkoosoleku päevakorras on vähemalt järgmised punktid:
7.2.1.
koosoleku juhataja, protokollija ja muude vajalike isikute valimine
7.2.2.
koosoleku otsustusvõimelisuse ja päevakorra kinnitamine
7.2.3.
eelmise üldkoololeku protokolli kinnitamine
7.2.4.
revisjoni aruande ärakuulamine
7.2.5.
tegevus- ja majandusaruande kinnitamine
7.2.6.
juhatuse ja muude vastutavate isikute vastutusest vabastamine lõppenud
tegevusaasta osas
7.2.7.
liikmemaksu, tegevusplaani ja eelarve kinnitamine
7.2.8.
juhtorganite valimine

8. Üldkoosoleku läbiviimine
8.1 Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb saata kõikidele liikmetele vähemalt kolmkümmend

(30) päeva enne koosoleku toimumist koosolekukutse, milles on ära toodud koosoleku aeg, koht
ja päevakord.
8.2 Kõik päevakorrapunktid tuleb teha teatavaks koosolekukutses. Eelnevalt päevakorda võtmata võib
üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis
puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib
üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.
8.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja

põhikirjast tulenevaid nõudeid.

8.4 Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek

õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad kõik Ühingu
liikmed

8.5 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liige. Igal liikmel on üks hääl. Liiget võib esindada

ja tema eest hääletada liikme poolt kirjaliku volitusega volitatud esindaja. Esindajate volikirjad või
nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

8.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud

liikmetest või nende esindajatest

8.7 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt

hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed

8.8 Põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on

vajalik 9/10 /kõigi Ühingu liikmete nõusolek.

9. Juhatus
9.1 Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kaks kuni viis (2 kuni 5) liiget. Juhatuse

ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine, Ühingu
vara haldamine, raamatupidamise ja majandusaasta aruandluse ning tegevusplaani ja eelarve
projektide koostamine.
9.2 Juhatuse liikmed määrab ametisse üldkoosolek kaheks aastaks.
9.3 Kolme ja enama juhatuse liikme korral valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe,
kes korraldab juhatuse tööd.
9.4 Juhatusel on õigus üldkoosoleku poolt määr atud volituste piires kaasata oma töösse vajalik
personal enda hulgast või väljastpoolt.
9.5 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
9.6 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
9.7 Juhatuse liikme võib üldkoosolek igal ajal tagasi kutsuda.
9.8 Juhatuse liikmele või juhatuse volitatud isikule võib hüvitada Ühingu ülesannete täitmisel tehtud
vajalikke kulutusi võimaluste piires;
9.9 Juhatus võib vastu võtta otsuseid ka juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
9.10 Juhatuse liikmed vastutavad ühingu ees solidaarselt. Vastutuses vabaneb juhatuse liige juhul,
kui ta ei ole olnud juhatuse otsusega nõus ja tema mittenõustumine koos põhjendustega on
märgitud protokolli.
10. Järelevalve
10.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse ja teiste organite tegevuse üle. Selleks määrab
üldkoosolek ametisse revisjonikomisjoni, kuhu kuulub üks kuni kolm liiget.
10.2 Liikmel on õigus juhatuse poolt tehtud otsus vaidlustada. Juhatuse otsuse vaidlustamiseks
tuleb kuu aja jooksul peale otsuse teatavakstegemist esitada juhatusele avaldus, kus on ära
toodud nõuded koos põhjendustega. Kui juhatus ei rahulda vaides esitatud nõudeid, on liikmel
õigus nõuda juhatuse otsuse muutmist järgmisel korralisel üldkoosolekul.
11. Tegevuse lõpetamine
11.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse pärast kohustuste täitmist järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja
liikmeks olevale sarnase eesmärgiga ühingule või muule tulumaksusoodustusega ühinguna
käsitatavale sarnase eesmärgiga ühingule või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

11.2

