Mittetulundusrihingu
Rapla Rotary Klubi
POHIKIRI
t. Uldsatted
1.1 Mittetulundusiihingu nimi on: Rapla Rotary Klubi (edaspidi Klubi)
1.2 Klubi asukohakson EestiVabariik, Rapla vald.
1.3 Klubi on kasumit miftetaotlev fiiiisiliste isikute vabatahtlik iihendus, mis tegutseb
avalikeshuvides.
1.4 Klubi juhindub oma tegevusesEesti Vabarilgi seadustest,Klubi p6hikirjast, Rotary
International pOhikirjastja teistestRotary International aktidest.
1.5 Klubi majandusaastaalgab 01.juulil ja l6peb 30.juunil.
2. Klubi eesmiirk
2.1 Klubi tegevusp6hineb liikmete tegutsemisel,klubi juhtkonna valitavusel ja valitud
juhtide regulaarselaruandlusel Klubi liikmete ees.
2.2 Klubi eesmiirgikson hoida kOrgeliihiskorura teenimiseideaali kui igasuguseviiiirika
ettevdtlusealust, sealhulgas:
2.2.1siivendada kOrgeideetilisi ja moraalseidt6ekspidamisi,millest juhindudes tema
liikmed, s61tumataelukutsestv6i tegevusalastv6iksid paremini teenidaiihiskonda
tervikuna heategevuslikeleesmiirkidelavalikeshuvides, kasutadesrotariaanide
iilemaailmseid sidemeid.
2.2.2 arendada tatvussuhteid oma liikmete vahel, laiendada erinevate elukutsete ja
tegevusaladeesindajatetutvusringkonda ja luua seeliibivdimalusi iihiskonna teenimiseks;
2.2.3siivendada igas Klubi liikmes soovi rakendadaiihiskonna teenimiseideed nii isiklikus
elus, oma tegevusalalkui iihiskondlikus tegevuses;
2.2.4 edendadarahvusvahelistiiksteisem6istmisterinevateriikide ia rahvustevahel, aidata
kaasahea tahteja vastastikuseusalduselevikule kogu rnaailmas.
2.3 Klubi eesmerkidesaavutarniseksKlubi:
2.3.1 todtab valja ja realiseeribprojekte kultuuri, hariduse, sotsiaalhoolekandejm
valdkondade heategevuslikukstoetamiseks,s.h.jagab armetusija maksabstipendiume;
2.3.2 arendabkoostood teisteRotary klubidega;
2.3.3korraldab mitmesuguseidiiritusi, mis ei ole vastuolus tema p6hikirja ega Eesti
Vabariigi seadusandlusega;
2.3.4 tdiendabpidevalt oma liikmeskonda, et vdimalikult laiendadaerinevateelukutseteia
tegevusaladeesindatust;
2.3.5 propageeribRotary ideid.

,
3. Klubi koosolekud
3.1 Klubi regulaarseclkoosolekud toimuvad iga niidala kolmapdeval,v.a. riiklikel piihadel,
kell 18.00- 19.00,Raplas,Klubi hooaja1. juuli - 30.juuni jooksul.
3.2 Klubi juhatus vOib mOjuvalpdhjusel muuta koosolekuaegaja kohta, teatadessellest
liikmetele viihemalt eelnevalKlubi koosolekul.Regulaarsetekoosolekutetoirnumiskoha
muutmine otsustatakseiildkoosolekul.
4. Klubi liikmed
4.1 Klubil on tegevliikmed ja auliikmed.
4.2 Klubi tegevliikmeksvdib saadaiga tiiisealineisik, kelle too- ia teenistusalanetegevus
ning kutsealanereputatsioonning isiklikucl omadusedon laitmatud.
4.3 Klubi liikmeks kandideerimisealusekson soovijakirjalik avaldus, mille soovitajav6tab
liikmekandidaadilt pdrastjuhatuse nousoleku saamistkasvataclaklubiliikmete arvu antud
tegevusalal.Klubi liikmeks vastuvOtmiseotsustabKlubi iildkoosolek iihe kuu jooksul
avalclusesaabumisepAevastarvates. Vastuvdtmiseotsustaminevdetakseiilclkoosoleku
piievakorda,kui kandidaadi avalcluston eelnevaltarutatuclkahel jiirjestikuselKlubi
koosolekul ning iikski klubi liige ei o1esuuliselt vdi kirjalikult esitanudvastuviiidet avalduse
esitajaKlubi liikmeks vastuvOtmisekohta. Avalduse esitajaon klubi liikmeks vastu vdetud
iildkoosoleku otsusega,kui selle vastu ei ole hiiiiletanud tiLkskiiildkoosolekul osalevKlubi
liige. VastuhiiiiletamistKlubi koosolekul ega iildkoosolekul ei pea Klubi liige p6hjendama.
4.4 Klubi liikmeks vastuv6tmisepiievaksloetaksevastavaotsusetegemisepaeva.Piievast,
mi1 liikmeks astujaloetakseKlubi liikmeks, tekivad tal liikme 6igusedja kohustused.
4.5 Liikmelisust Klubis ja liikmediguse teostamistei saaiile anda ega piiranclada.
4.6 TEGEVLIIKMED on - isikud, kes
a) on ettevOtteomanikud, osanikud v6i fuhtivad v6i tiiidesaatvadamebrikud,vdi on m6ne
tunnustatud elukutsev6i tegevusalaesindajad;
b) tegutsevadisiklikult aktiivselt seilel erialal, mille jiirgi nad on klassifitseeritud.
4.7 AULIIKMED on - isikud, kellel on erfisi teeneidiihiskonna teenirniselRotary ideede
valmus.
4.8 Klubi liikmeks vOib olla ainult iihe tegevusalaaluselja Klubi liige ei tohi olla m6ne teise
Rotary Klubi liige.
4.9 Klubi igal liikmel on Oigusvalida ja olla valitud Klubi juhtorganeisse,avaldadaorna
arvamust k6igis Klubi tegevustpuudutavateskiisimustes,saadavalitud juhtorganeilt
informatsiooni Klubi tegevusegaseotud kiisimuste kohta.
4.10 Klubi liikmed on kohustatud osav6tma Klubi koosolekutest.Ainult mdjuvatei
pdhjustelja sellekohaseteateesitamiselKlubi sekretiirileon v6imatkud erandid sellest
reeglist.Kui teadepuudumise kohta on esitatud,eeldatakse,et puudumisel on rnOjuv
pohius.
4.11 Klubi liikmer.lon kohustatud tasumaiildkoosoleku poolt miiiiratucl liikmemaksud ja
klubiiirituste osalustasud,sOltumatategelikust osav6tustkoosolekutestja klubit-iritusest.
4.12 Klubi liikmel on 6igus Klubi liikmeskonnastoma kirjaliku avaldusealusel viilja astuda,
likvideerides eelnevaltk6ik oma v6lgnevusecl Klubi ees.
4.13 Klubi liige arvatakseKlubi liikmete hulgast viilja juhatuse ettepanekuliildkoosoleku
otsusegajlirgmisteljuhtudel:

4.13.1 liikmemaksudeja klubiiirituste osalustasuderegulaarselmittetasumisel;
4.13.2 kui klubi liige on mdjuva pdhjusetaregulaarseltrikkunud p. 4.10siitestatucl
osavOtukohustust;
4.13.3 kui Klubi liige on kiiitunud viiiiritult, mistdttu ta ei vasta enam p. 4.2 satestatud
n0uetele.
i1.14Klubi auliikmeks vdib esitadafiitisilist isikut, kes ei ole Klubi tegevliige.Auliikme
kandidatuuri esitabfuhatusja tema kinnitarniselekehtivad p. 4.3 siitestatudvastuvOtmise
tahtaiadja tingimusecl.Auliikmecl kasutavaclk6iki Klubi liikmete 6igusi ja kannavad
kohustusi arvestaclesRotary Intelnational pOhikirjagaja Klubi pOhikirjagakehtestatud
erisusi. Auliikmel ei ole kohustust tasuda liikmemaksu ning tal ei ole hdiileOigustKlubi
koosolekutelja iildkoosolekul.
5. Klubi juhtimine
5.1 Klubi k6rgeim iuhtumisorgan on Klubi liikmete iildkoosolek, mis kutsutaksekokku
ja korralise koosolekuna(vt. p. 3.1). Ulclkoosolekon paclevvastu vdtma
aastakoosolekuna
otsuseicikOigisklubi tegevustpuudutavates kiisimustes.
5.2 Uldkoosoleku otsusedtehakselihthiitilteenamusega,s.t. otsus on vastu vdetud kui selle
poolt hiitiletab iile poole koosolekul osalenudKlubi liikmetes! v.a. Kiubi regulaarsete
koosolekutetoimumiskoha muutmise, Klubi p6hikirja kinnitarniseja muutmise ning Klubi
iihinernise,jagunemisevOi tegevusel6petamisekiisimustes,samuti klubi II sekretiiri
valimisel, rnille puhul on otsusevastuvOtmiseksvajalik viih ernalt2/ 3 iildkoosolekul
osalenudliikmete ndusolek.
Uldkoosolek voib miiiirata juhatussemittekuuluvate Klubi liikmete hulgast Klubi tegevuse
revideerirniseksrevidendi.
5.3 Hdiiletamine iilc{koosolekulon avalik, kui iildkoosolekul ei otsustatateisiti.
5.4 Aastakoosolekon otsustusvdimeline,kui sellel osalebiile poole Klubi liikmetest.
5.5 Aastakoosolekkutsutakseiuhatuse poolt kokku iiks kord aastasmitte hiljem kui 31.
detsembriljiirgnevaks aastaksametisseasuvateametnike valimiseks.
5.6 Aastakoosolekvalib Klubi presidendi ja iuhatuse.
5.7 Klubil on president,kes vahetub igal klubi hooajal.Klubi president korraldab Klubi
to6d, juhib Klubi koosolekuid ning esindabKlubi suheteskolmandate isikutega.
5.8 Klubi igapiievasttegevustjuhib ja Klubi esindab3-liikrneline juhatus: (president,sekretiir
ja varahoiclja.)Juhatusvalitakseiiheks aastaks- klubi hooajaks,arvestadesotsuseidseoses
roteerumisega(vt p. 5.13).
5.9 PresiclentesindabKlubi k6igis Oigustoimingutesainuisikuliselt. Teisedjuhatuse liikmed
esindavadKlubi vaid tihiselt.
5.10 Juhatusv6ib vastu vdtta otsuseid,kui koosolekul osalebiile poole juhatuse liikmetest.
JuhatuseotsusedvOetaksevastu vdhemalt kahe poolthiiiilega.Klubi juhatuse liikmetele tasu
ei maksta.
5.11 Klubitoo korraldamiseksiildkoosolek nimetab Klubi ametnikud.
KLUBI AMETNIKUD on: president,eelrnineia jiirgrnine president,I ja II sekreter,varahoidia, klubimeister, teenistusteja projektide juhid ning projektides osalevadKlubi liikmed.
5.12 Klubi ametnikud osalevadsOnaOigusega
Klubi iuhatuse koosolekutel.
5.13 Klubi II sekretiirjiirgmiseks Rotary aastaksvalitakse klubi iildkbosolekul. Seeon iihtlasi

tulevasepresidendi valimine, sestroteerumisreeglikohaselton valitu iilejrirgmiselaastal
I sekretiir,seejiirelpresidendi kandidaat ning lOpukspresident.Aasta enne presidendina
oma kohustustetriitmiseleasumist tegutsebvalitu vajaduselka presidendi asendajana.
6. Klubi vara
6.1 . Klubi varaks on temalekuuluvad materiaalsedviiiirtused ja rahalisedvahendid, mis
moodustuvad Klubi liikmete liikmemaksudestning muudest maksetest,pOhikirjaliste
ilesannete tiiitmiseks soetatudvarast, vabatahtlikestannetustestja eraldustest ning
muudest laekumistest.
6.2 Klubi omandis v6ib olla igasugunevara/ mis on vajalik Klubi p6hikirjaliste eesmtirkide
saavutamiseksra mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
6.3 Liikmernaksudekehtestarniseja tasumisekorra ning maksude suuruseotsustab
iildkoosolek.
6.4 Klubi vastutab oma varaliste kohustusteeesttalle kuuluva varaga.Klubi ei kalna
varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustusteeestja Klubi liikmed ei karuravaralist
vastutust Klubi varalistekohustusteeest.
6.5 Klubi ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalsetabi v6i rahaliselthinnatavaid
soodustusioma asutajatele,liikmetele,juhtimis- v6i kontrollorganite liikmetele ega
eelloetletudisikute abikaasale,otsejoonessugulasele,6e1e,vennale,6e voi venna alanejale
sugulasele,abikaasaotsejoonessugulasele,abikaasaOelev6i vennale.
7. Klubi iihinemine, jagunemine ja l6petamine
7.1 Klubi iihinemine ja jagunemine toimub mittetulundusiihingute seadusegasatestatud
korras iildkoosoleku otsusega.
7.2 Klubi lOpetatakse:
7.2.1iildkoosoleku otsusega;
7.2.2kohtuotsusega;
7.2.3Klubi liikmete arvu viihenemiselalla kahe;
7.2.4iildkoosoleku v6imetusekorral maarataseadusesvdi p6hikirjaga ettenfitud organite
liikmed;
7.2.5mudel seadusesetteniihtud alustel.
7.3Klubi l6petamiselantakseptirast v6lausaldajaten6uete rahuldamist allesjiiiinudvara iile
tulurnaksusoodustustega mittetuiundusiihingute ja sihtasutuste nimekirja kantud tihingule
v6i avalik-Oiguslikulejuriidilisele isikule, kelle tegevuseeesmiirgidsarnanevadKlubi
eesmiirkidega.
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