MITTETULUNDUSIIHINGU

KEHRA KOOLI VLISTLASED

PoHIKIRI

1. ULDSATTED
KehraKooli Vilistlased(edaspidiMTU) on Kehrakooli
1.1. Mittetulundusiihing
vilistlaskonnavabatahdik,heategeruslikel
eesmiirkidelja avalikeshuvides
tegutseviihendus.
1.2. MTU missioonikson toetadaKehra Giimnaasiumivisiooni ja missiooni
elluviimist.
1.3. MTUp6hikirjalisedeesmiirgid:
osalemineKehraGiimnaa.siumimainekujundamisel;
kaasaaitami[e Keha Giirnnaasiumiarenguleja tingimusteloomisele;
Kehm Giimnaasiumisantavaha dusepropageerimine;
Kehm GiimnaasiumiSpilasalgatuslike
tegevustetoetamine;
ja
kultuuripitandi
hoidmine,publitseerimine
Kehra Giimnaasiumiga
seotud
levitaminei
0 Keha Gtimnaasiumiteenekate6petajateja teiste tiicitajatemeelespidamine,
t?ihtpiievade
koraldamine;
ja iihistegevuste
g) Kehrakooli vilistlaskonna
koEaldamine;
iihendamine
ja
h) koostiid arendamineKehm Giinrnaasiumi vilistlaskonna vahel hadduse,
teaduseja praktikavaldkonnas;
a)
b)
c)
d)
e)

1.4. MTU pakubsihtrtihmaleteenusttasutav6i muul kasumitmittetaotlevalviisil.
1.5. Sihtdihmakson KehraGiimnaasiumi6pilased.
MTU:
1.6. Omaeesmarkide
Giitmiseks
konverentse,
tuluohtuid,
a) korraldabvilistlastekokkutulekuid,spordisiindmusi,
ja teisiii tusi;
korjandusi
oksjoneid,
b) ttidtab vAljapohitegevusega
seotudprojekteja koordineedbnendeelluviimist;
viiUaannete
kirjastamist,
levitamistja t6lkimist;
c) organiseerib
d) osalebkoostitoprojektidesteisteiihendustega;
kooliviiliseidkonkusseja spordiv6istluseid;
e) algatab6pilastele
0 algatab vdi toetab aunimetuste,autasudeja preemiate miiziramist Kehra
Giirnnaasiumigaseotudisikutele;
g) toetabsihtliilma stipendiumitemaksmisega.Stipendiaadidmiiituatakse
statuudi
alusel avalike konkurssidekaudu. Stipendiumeei ma:imta MTU-ga seotud
isikutele;
vahendite
h) viib liibi MTU tegevuse
konaldamiseks
hankimiseeesmargil
tasulisi
kultuuritidtusi, v6tab vastuvaralisi aturetusija eraldisi,teostabtehinguidMTU
ja omanduses
saavutamiseks
vajaliku
kasutuses
olevaniflg temap6hieesmiirgi
ja
varaga,sdlmibsponsor- reklaamlepinguid:
ja liitude ning
i) s6lmib lepinguid ettev6tete,asutuste,organisatsioonide
iiksikisikutega.
1.7. MTU juhindub oma tegevusesEesti Vabariigis kehtivatestSigusaktidestja
p6hikidast.
kaesolevast
1.8. MTU tulukasutatakep6hiki{asnimetatudeesm?tkide
saawtamisek.
1.9. MTU on asutatud
03.12.2009.
a. asutamiskoosolekul.
ja 15peb31.detsembdl.
1.10. MTU majandusaasta
algabI j aanuaril

on EestiVabariik,Harjumaa,Kehm,Sporditn 2.
1.11. MTU asukohaks
ja meedias.
1.12. MTU tegevustkajastatakse
kodulehelyylkgblaglljg

2. MTU LIIKMEKS VASTW6TI\trSE NING SELLEST VIi -.IAASTIJ]\4SEVOI
VALJAARVAMISE KORI)
2.1. MTU liikmeks vastuv6lnist v6ib taotledaiga isik, kes soovib arendadaMTU
ja tiiidabp6hikirjan6udeid.
kooskdlasolevattegevust
eesmerkidega
juhatusele
kirj aliku avalduse.
2.2. MTU liikmeks saadasoovijaesitab
esitabliigejuhatusele
kidaliku avalduse.
2.3. MTU-stviiljaastumiseks
ja viiljaarvamise
2.4. Liikmeksvastuv6tmise
toimubMTU p6hikirjaj?irgi.
ja liikmemaksusuurusekinnitab iildkoosolek.
2.5. MTU sisseastumisjuhtudel:
satestatud
2.6. MTU liikrnev6ibiihingustviilja aNatalisaksseaduses
16puksetteniihtudliikmemaksuv6i sisseastumismaksu;
a) ei tasumajandusaasta
mille t6ttutema
teadlikultebaoigeidandmeidJ
b) on esitanudMTU vastuv6tmisel
vastuv6tmineMTU liikmeks ei olnud 6iguspitane:
c) on kahjustanudMTU-d moraalseltv6i materiaalseltv6i jAtnudjuhatuseotsused
tiiitmata;
osalenud
MTU tegevuses.
d) eiole \iima.eviieaastajooksul
2.7. MlU liikme viiljaarvamiseotsustabMTU juhatus oma koosolekul.Koosoleku
toimumisestteavitatakseliiget kirjalikult viihemalt2 nadalatetteja liikmel on
kiisimusearutamisel.
Liikme
6igusosaledas6na6igusega
oma viiljaarvamise
juhatuse
poolt
on enamus
v:iljaaNamise otsus on langetatud, kui selle
liikmetest.

3 . LIIKMETE OIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. MTU liikmetelor 6igus:
heale6igusega
iildkoosolekul;
a) osaleda
b) olla valitudjuhatuseliikmeks;
ja muudelt
MTU tegevuse
kohta.
c) saadajuhrtuselt
organitelt
teavet
3.2. MTU liige on kohustatud:
a) jitugimategevusesosalemiselp6hikirja ja juhatuseotsuseid;
b) tasumamiiitatud liikmemaksu;
c) teatama juhatusele liikmete awestuse pidamiseks orna kehtivad
kontaktandmed.
4, TJLDKOOSOLEK
4.1. MTU kdrgemaksorganikson iildkoosolek,rnille igal liikmel on iiks h?i?il.
piidevoses
on:
4.2. Uldkoosoleku
a) pdhikirjamuutminel
valimine;
b) juhatuseliikmeteja 3-liikmeliserevisjonikomisjoni
c) aasta-ja revisjonikomisjoniaruandekinnitamine;
d) MTUIe kuuluvate kirnisasjade ja registdsse kantavate vallasasjade
v6Srandamiseja asja6igustegakoormamise otsustamine ja tingimuste
miiitamine nimetatudtehinguteks;

ja tasumise
e) liikmemaksusuuruse
tfitaja matuamine;
l) muudeki.isimusteotsustamine,mida ei ole seadusev6i p6hiki{aga artud teiste
organitepAdevusse.
4.3. Uldkoosoleku
kutsubkolC<ujuhatus
viihemaltkona aastas:
a) aastaaruande
kinnitamiseks:
ja muudel
juiludel.kui MTU tegevus
m tuarud
b, seaduses
sedanduab.
4.4. Uldkoosolekukokkukutsumlseks
teavitatakse
liikmeid kidalikult v?ihemalt
7
piievaenneiildkoosoleku
toimumist.
4.5. Uldkoosolekon otsustusv6imeline,
kui sellelosalebv6i on esindatud
iile poolte
MTU liikmetest. Kui iildkoosolek ei ole ilalsiitestatud kvoorumin6ude
miftetaitmisekoral pedevotsuseidvastuv6hna, kutsubjuhatus kolme nadala
jooksul kokku uue iildkoosoleku sama piievakorraga.Uus iildkoosolek on
pedevvastu vdtma otsuseids6ltumataosalejatev6i esindatudliikmete arvust,
kuid iiksnesjuhul, kui osalebv6i on esindatudvfiemalt kaksliiget.
ja MTU ldperamise
4.6. Uldkoosolek
\ dib vastuvdllaouuseidpdhikirjamuutmise
voion
kohta.kui sellelosaleb
esindatud
2/3MTU liii(mere"t.
4.7. Erakonaliste olukordade puhul on vdimalik intemeti haeleos,
otsustusvdimelineon intemeti kaudu h:iiiletus iuhul. kui vastavadv:ihemalt
9070heiile6iguslikestliitmetest.
5 . JUIIATUS
juhibja esindab5liikmelinejuhatus.
5.1. MTU tegevust
5.2. Juhatuse
tegevuse
alusekson MTU p6hikiri.
5.3. Juhatuse
liikmedvalibtildkoosolek
kolmeksaastaks.
liikmed
ei
tohi
kuuluda
revisjonikomisjoni.
5,4. Juhatuse
5.5. Juhatuseliikmed valivad avalikul hiiiiletamisel iuhatuse esimehe,esimehe
aseteitja,selcetiiri, laekudja jagavadtdijiilesanded.
5.6. Juhatusetegevustjuhib esimees,kes mAtuab koosoleku aja, koha ja
piievako[a.
5.7. Julatuseesimeheanolekul asendabtedaaseesimees.
MTU-d esindabk6igis
juhatuseesimees
iiksi v6i juhatuseaseesimees
6igustoimingutes
iiksi.
5.8. Juhatuse
koosolekudtoimuvadvfiemalt kord aastasja vajaduseltihedamalt.
Koosolekudprotokollitakse.Juhatusekoosolek on otsustusv6imeline,kui sel
osaleb iile poole juhatuse liikmetest, nende seas juhatuse esimees v6i
aseesimees,
kesjuhatabkoosolekut.
juhatuse
5.9. Vahepeal
koosseisustlahkunud,tagasi astunudvdi valijate usalduse
kaotanudjuhatuseliikme saabasendada
iildkoosolekul.
vajalikjulatuse
5.10. Juhatuse
otsuselangetamiseks
on
liikmetepooltha:i1te-enamus.
5.11. Juhatusv6imaldabrevisjonikomisjoniltutvudakdigi MTU dokumentidega
ning annabvajalikkuteavet.
6 . MTIJVARA
b.l. MIU rahalrsl vahencleldkasutataksetiksnes p6hikirjaliste eesmiirkide
tiiitmiseks.MTU rahalisedvahendidmoodustavad:
liikmemaksud:
a) sisseastumis-ia

b) asutuste,ettevdteteja isikute rahalisedja varalised annetusedning
vara,mis on koosk6lasseadusega;
sponsorlusest
saadud
c) projektidetaitmisekseraldatudvahendid;
d) tuluiiritustelt saadudrahalisedvahendidi
e) riigi ja omavalitsuste
toetused;
miiiirabjuharus.
6.?. IVfTUvarakasulamise
6.3. MIUIe kuuluvadtematdiiks soetatudinventarja viiikevahendid.
6.4. MTU ei jaga oma vara v6i tulu ega anna mate aalsetabi v6i rahaliselt
hinnatavaid soodustusioma asutajale,liikmele, juhtimis- v6i kontollorganr
liikmele, temale annetusi teinud isikule v5i sellise isiku iuhtimis- vdi
kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele
Tulumaksuseaduse
m6istes.
7. TEGEVUSE LoPETAMINE
7.1. MTU teger.us
l6petatakse
iildkoosoleku
otsusealusel.
pitast v6lausaldajate
antakse
n6ueterahuldamist
allesjiiiinud
7.2. MTU l6petamisel
vara i.ile teisele tulumaksusoodustusegaijhenduste nimeki{a kantud
juriidiliseleisikule,
v6i sihtasutusele,
avalik-6iguslikule
mittetulundusiihingule
shriigile v6i kohalikule omavalitsusiiksusele.

MTU juhatuseliikmed:
Nimi
l Paul LuSkov
2. Piret U.met
3. Mart Raja
4. Nelli Restov
5. TavoTiismaa

