Mittetulundusühingu Kopli Selts põhikiri
Muudatused ja täiendused kinnitatud 17. oktoobri 2012 üldkoosoleku otsusega.
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Kopli Selts (edaspidi „selts“) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel, mille eesmärgiks on
omaalgatusliku tegevuse arendamine elanike huvide kaitseks ja mille asukohaks on Eesti
Vabariik, Tallinn.
1.2
Seltsi tegevuse eesmärkideks on:
1.2.1 Kopli piirkonna inimsõbraliku elukeskkonna kujundamine;
1.2.2 Kopli piirkonna elanike olmeliste ja sotsiaalkultuuriliste vajaduste rahuldamise
võimaluste leidmine;
1.2.3 Kopli piirkonna turvalisusetagamisele kaasaaitamine;
1.2.4 koostöö
kohalike
omavalitsusorganitega,
riigiasutustega,
ettevõtete
ja
organisatsioonidega eelnevalt loetletud eesmärkide saavutamiseks;
1.2.5 kandidaatide esitamine linnaosast valitavate organite koosseisu;
1.2.6 operatiivne tegevus elanike probleemide lahendamisel ja vastavate abinõude
väljatöötamine;
1.2.7 heakorratalgute ja kultuuriürituste korraldamine;
1.2.8 loteriide, korjanduste jms korraldamine;
1.2.9 Kopli piirkonna asumite (edaspidi „piirkond“) elanike elukeskkonna parendamine
piirkonna ajalugu ja arhitektuurset olemust arvestades ning keskkonnasäästliku
mõtteviisi propageerides;
1.2.10 piirkonna omanäolise elukeskkonna taastamine ja säilitamine;
1.2.11 piirkonna maine tõstmine;
1.2.12 piirkonna elanike huvide kaitsmine ja neile piirkonda puudutava info edastamine;
1.2.13 tähenduse „miljööväärtusliku piirkond“ olemuse teadvustamine ja ausse tõstmine
piirkonnas;
1.2.14 samasuunitlusega ühingutega sidemete loomine ja koostöö Eestis ja välismaal.
1.2.15 teostab seaduses lubatud piires majandustegevust seltsi põhikirjalise tegevuse
finantseerimiseks;
Eesmärkide saavutamiseks selts teostab muuhulgas järgmisi tegevusi:
korraldab seltsi liikmete ühistegevust ning piirkonnaga seonduvaid avalikke üritusi;
laiendab aktiivselt seltsi liikmeskonda;
teostab seaduses lubatud piires majandustegevust seltsi põhikirjalise tegevuse
finantseerimiseks;
1.3.4 esindab seltsi liikmete huve kõikides piirkonda puudutavates ettevõtmistes ja räägib
aktiivselt kaasa piirkonna elukeskkonna kujundamisel;
1.3.5 kasutab kõiki võimalikke infoedastuskanaleid teavitamaks piirkonna elanikke seltsi
tegevusest
1.3.6 annetuste tegemine
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1
Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kelle eesmärgiks on arendada
Seltsiga samalaadset tegevust ja kes kohustub täitma Seltsi põhikirja nõudeid.
Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab Seltsi juhatus.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.4

Seltsi liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet seltsi tegevuse kohta.
Seltsi liikmeks astumisel esitab isik Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmeks
vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus.
Seltsist väljaastumisel kustutatakse liige Seltsi liikmete nimekirjast.
Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
Seltsi liige võidakse seltsist välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
on esitanud seltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane.
ei ole osalenud Seltsi töös aasta jooksul;
ei ole tasunud aastamaksu;
MTÜ 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.

III JUHTIMINE
3.1
Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik seltsi liikmed.
3.2

Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse
seadusest.

3.3

Seltsi juhatus valitakse üheks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kuus liiget, kelle
määrab üldkoosolek.

3.4

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,
kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3
kohalviibinud häälte enamust.

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1
Selts võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.
4.2

Selts lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3

Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga
organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

2

