Põhikiri
I Üldsätted
1. Mittetulundusühing MTÜ Pillistfer (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel
ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb
avalikes huvides
2. Seltsi asukohaks on Pilistvere küla, Kõo vald Viljandimaa.
3. Seltsi eesmärgiks on edendada Pilistvere piirkonna, ajaloolise
kihelkonna, kogukondlikku koostööd, arendada piirkonda ja tõsta
piirkonna konkurentsivõimet, arendada ja hoida piirkondlikku kultuurija looduspärandit ning põlvkondade vahelist ja sotsiaalset sidusust
kogukonnas.
5. Seltsi põhitegevusteks on:
5.1. kogukonnateenuste pakkumine (lastehoid, külamaja-infopunkt, supiköök,
külapood, haljastus, aktiviseerimiskeskus jne.)
5.2. noorsootöö (avatud noortekeskus, huvimaja ja juurdekuuluvad teenused
jne.)
5.3. koolituste, laagrite, sündmuste korraldamine, läbiviimine, vahendamine jne.
5.4 trükiste (ajaleht, voldikud, brošüürid, veebimeedia jms.) väljaandmine,
levitamine jne.
5.5. loomeinimeste ja vabatahtlike tegevusteks tingimuste loomine
5.6 turismi elavdamiseks vajalike tegevuste teostamine ( muu hulgas turundus,
teenuste pakkumine jne.)
5.7 Pilistvere küla elukeskkonna parendamine
5.8 teiste tegevuste teostamine, mis aitavad kaasa ühingu põhikirjaliste
eesmärkide saavutamisele ning on kooskõlas kehtivate seadustega.

II Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning
väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Seltsi liikmeteks on asutajaliikmed, liikmed ning toetajaliikmed.
2.2. Liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusega vastavalt seltsi kodukorras
ettenähtud protseduurireeglitele
2.3. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) astub seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks
c) kahjustab seltsi mainet või tegevust
2.4. Seltsi liikme/toetajaliikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma
koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult
vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda
sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses .
Liikme/toetajaliikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2
juhatuse liikmetest.
2.5. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel/toetajaliikmel on õigus nõuda
väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi
üldkoosolekul.

III. Seltsi liikmete õigused ja kohustused
3.1. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta
3.2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
b) tasuma liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed;
d) tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb
aasta kestel;
e) panustama seltsi tegevusse vabatahtliku tööga vastavalt võimalustele ja
vajadustele
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib
seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.
IV Toetajaliikmete õigused ja kohustused
4.1. Seltsi toetajaliikmetel on õigus:
a) osaleda seltsi üldkoosolekul ning juhatuse laiendatud koosolekutel ilma
hääleõiguseta.
b) olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta
d) kasutada seltsi teenuseid; osta tooteid jms. soodushinnaga vastavalt juhatuse
otsusele.
4.2. Seltsi toetajaliige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
b) panustama seltsi tegevusse vabatahtliku tööga vastavalt võimalustele ja
vajadustele
c) teatama seltsi juhatusele seltsi toetajaliikmete arvestuse pidamiseks oma
kehtivad kontaktandmed.

V. Üldkoosolek
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on
üks hääl.
4.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine 2/3 osalejate arvuga
b) eesmärgi muutmine 2/3 osalejate arvuga
c) juhatuse liikmete määramine
d) revisjoni määramine
e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
f) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste
määramine nimetatud tehinguteks
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud
teiste organite pädevusse
4.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt seitse
päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise
aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne
üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate e-posti teel
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on 2/3 seltsi
liikmetest
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 koosolekul
osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest
VI. Juhatus
5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-3 liiget
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 5 aastaks.
5.3. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 3000 eurot,
sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete
poolthäälteenamus;
5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui
kord aastas;
VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses
sätestatud korras.
7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
7.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute, sihtasutusete nimekirja liikmetele või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule.

