Mittetulundusühingu GLOBE Eesti põhikiri
I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing GLOBE Eesti (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn (omavalitsuse nimi).
1.2 Ühingu eesmärgiks on keskkonnahariduse ja säästva arengu põhimõtete edendamine,
mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 keskkonna- ja säästvat arengut toetava hariduse edendamine Eesti Vabariigis
1.2.2 õppeekspeditsioonide ja teaduslaagrite korraldamine;
1.2.3 keskkonnamõõtmiste läbiviimine ja vastav koolitamine;
1.2.4 keskkonna- ja säästvat arengut toetava hariduse edendamisest huvitatud koolide
võrgustiku tugevdamine;
1.2.5 õpilastele suunatud uurimistööde konkursside läbiviimine;
1.2.6 osalemine rahvusvahelistes võrgustikes, sh The GLOBE Program;
1.2.7 seminaride ja koolituste korraldamine õpetajatele ning õpilastele;
1.2.8 keskkonnamõõtmiskampaaniate välja töötamine ja läbiviimine;
1.2.9 muude ürituste korraldamine;
1.2.10 trükiste väljaandmine.
II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa
lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja
väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kogu juhatus.
3.3 Üldkoosoleku pädevus:
- ühingu põhikirja muutmine;
- ühingu eesmärgi muutmine;
- ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
- juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
3.4 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget, kelle
määrab üldkoosolek.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
3.6 Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.

3.7 Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva
üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.
3.8 Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal
hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl, hääleõigus ei ole edasivolitatav.
3.9 Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub üks kuni kolm
liiget.
3.10 Juhatuse pädevusse kuulub:
- ühingu igapäevategevuse korraldamine;
- ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
- ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
- majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
- ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
3.11 Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
3.12 Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
3.13 Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata
põhjusest.
3.14 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3
juhatuse liikmeist.
3.15 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.16 Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad
kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
3.17 Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma
vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
3.18 Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
IV MAJANDUSTEGEVUS
4.1 Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne
möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat
enne ühingu korralist koosolekut.
V ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
5.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
5.2 Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
5.3 Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalikõiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
Põhikiri on vastu võetud 22.06.2016
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