
 
MTÜ Reval Ladies TC 

PÕHIKIRI 
 
ÜLDSÄTTED 
1. Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Reval Ladies TC (edaspidi MTÜ) on 
vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis 
tegutseb avalikes huvides.  
2. MTÜ asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.  
3. MTÜ eesmärk on tenniseharrastuse propageerimine ühiskonnas koos tennisekultuuri ja 
tennise seltsielu edendamisega, samuti toetuste ja stipendiumide maksmine noortele 
tennisemängijatele ning invatennise harrastajatele.   
4. MTÜ põhitegevusteks on: 

- tennisekultuuri ja -mängu propageerimine, sh väljakutsemängude, ühistreeningute, 
tenniselaagrite vormis; 
- tenniseturniiride korraldamine harrastajatele; 
- ürituste korraldamine; 
- liikmete ja tenniseklubide vahelise suhtlemise edendamine;  
- stipendiumide ja toetuste väljaandmine; 
- koolitustegevus; 
- heategevuse edendamine. 

 
MTÜ LIIKMED 
5. MTÜ liikmeks võib saada vähemalt 30-aastane tenniseharrastaja. Liikmeks vastuvõtmise 
otsustab MTÜ juhatus.   
6. MTÜ liige võib MTÜst välja astuda juhatusele kirjaliku väljaastumisavalduse 
esitamisega. Väljaastumise päevaks loetakse avalduse esitamise päev. 
7.  MTÜ liikme võib MTÜst välja arvata, kui ta on oluliselt eksinud MTÜ otsuste, 
väärtuste või üldtunnustatud käitumisreeglite vastu.  
 
LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
8. MTÜ liikmel on õigus: 

-  võtta osa kõigist MTÜ korraldatavatest üritustest; 
- saada teavet MTÜ tegevuse kohta;  
-  osaleda liikmete koosolekul ning teha ettepanekuid otsustamist vajavates küsimustes; 
-  valida ja olla valitud MTÜ juhatusse; 
-  MTÜst välja astuda. 

9. MTÜ liige on kohustatud: 
-  kaasa aitama MTÜ eesmärkide täitmisele; 
-  osalema aktiivselt MTÜ tegevuses;  
-  täitma MTÜ põhikirjast tulenevaid kohustusi ning MTÜ juhtorganite otsuseid; 
-  tasuma liikmemaksu; 
- järgima üldtunnustatud käitumisreegleid.  

 
LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK 
10. MTÜ kõrgeimaks juhtorganiks on MTÜ liikmete üldkoosolek, kus igal MTÜ liikmel on 
üks hääl.  
11. MTÜ liikmete üldkoosoleku pädevuses on: 
- põhikirja muutmine;  
- eesmärgi muutmine; 
- juhatuse valimine, ennetähtaegne tagasikutsumine ja arvulise koosseisu muutmine;  
- aastaaruande kinnitamine; 
- liikmemaksu suuruse kindlaksmääramine; 



- revisjoni määramine; 
- juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 
otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;  
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 
pädevusse. 
12. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas ja selle kutsub kokku juhatus. 
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kui juhatus seda vajalikuks peab või kui seda 
taotleb vähemalt ¼ MTÜ liikmetest.   
13. Liikmete üldkoosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele ette teatama vähemalt 14 
kalendripäeva. Kutse saadetakse liikmete poolt näidatud e-posti aadressile ning avaldatakse 
MTÜ kodulehel. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ja 
päevakord.   
14. Liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole 
MTÜ liikmetest. 
15. Liikmete üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete lihthäälteenamusega. 
Üldkoosoleku otsus loetakse üldkoosoleku poolt vastuvõetuks üldkoosolekut kokku 
kutsumata, kui vastava otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik MTÜ liikmed.   
 
JUHATUS 
16. MTÜ tegevust juhib ja seda esindab kuni 3-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valib 
liikmete üldkoosolek kolmeks aastaks. 
17. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, 
kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu 
lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koosoleku juhataja hääl. 
 
ARUANDEAASTA, MTÜ RAAMATUPIDAMINE 
18. MTÜ aruandeaastaks on 01.09 kuni 31.08. 
19. Juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt seadusele ja heale raamatupidamistavale. 
 
ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE 
20. MTÜ lõpetamine, ühinemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 
21. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või liikmete koosoleku määratud isikud. 
22. MTÜ likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara 
sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja 
kantud liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  
 
MTÜ põhikiri on kinnitatud 17.05.2016 sõlmitud asutamislepinguga, mis on asutajate poolt 
allkirjastatud digitaalselt. 
 
 
Tiina Mõis     Aili Kägu 
ees- ja perekonnanimi, allkiri   ees- ja perekonnanimi, allkiri 
 
 
Eva Truuverk     Marina Hundt 
ees- ja perekonnanimi, allkiri   ees- ja perekonnanimi, allkiri 
 
 
Jaanika Ots     Marika Kullamaa 
ees- ja perekonnanimi, allkiri   ees- ja perekonnanimi, allkiri  
 
 
Kristel Meos     Tiina Sepa 
ees- ja perekonnanimi, allkiri   ees- ja perekonnanimi, allkiri  
 


