
PVK FÄNNIKLUBI MTÜ põhikiri 

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing PVK Fänniklubi MTÜ (edaspidi ühing) on avalikes huvides 
tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Pärnu linn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on Pärnu ja kogu Eesti võrkpalli toetamine, võrkpallielu 
elavdamine ning üldisem sportlike eluviiside propageerimine, mille saavutamiseks 
teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 Pärnu Võrkpalliklubi esindusvõistkonnale kaasa elamine nii kodu- kui ka 
välismängudel;

1.2.2 Eesti võrkpalli rahvusvõistkondadele kaasa elamine vastavalt võimalusele;
1.2.3 erinevate ürituste korraldamine spordi, eriti võrkpalli populariseerimise eesmärgil;

1.3 Ühingu majandusaastaks (edaspidi hooaeg) on 1. jaanuar – 31. detsember.
1.4 Ühing on asutatud tähtajatuna.

II LIIKMELISUS, 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 põhikirjas sätestatud nõudeid. 
Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.1.1 Liikmeks saamiseks tuleb täita avaldus vabas kirjalikus vormis ning tasuda ühekordne 
sisseastumistasu. Alaealisel isikul tuleb lisada lapsevanema luba kinnitav dokument (lisa 
2.1.2 Liikmed peavad tasuma kord aastas liikmemaksu, v.a esimesel aastal, mil
liikmemaks sisaldub sisseastumistasus.
2.1.3 Liikmemaksu ja sisseastumistasu suurus on samaväärne ja selle määrab 
üldkoosolek ja nende tasumise korra kehtestab juhatus kord hooaja jooksul. 

2.2 Ühingu liikmetel on õigus

2.2.1 saada ühingu juhatuselt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;
2.2.2 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
2.2.3 saada valitud ühingu juhatusse, revisjonikomisjoni ning määratud töörühmadesse;
2.2.4 osaleda kõigil ühingu korraldatud üritustel ja saada osa ühingu poolt liikmetele
pakutavatest hüvedest.

2.3 Ühingu liikmetel on kohustus
2.3.1 aidata kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele ning järgida ühingu tegevuses
osalemisel ühingu põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
2.3.2 tasuda ühingu juhatuse määratud korras ühingu liikmemaks.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele ka juhatuse
otsusega, kui ta :

2.4.1 ei ole tasunud kindlaks määratud ajaks liikmemaksu;
2.4.2 on esitanud ühingu liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu
tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
2.4.3 on vääritu käitumisega kahjustanud ühingu mainet.



2.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle 
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus viibida 
juhatuse koosolekul, kus tema personaalküsimust arutatakse.
2.6 Ühingu liige on ühingust välja arvatud, kui tema väljaarvamise poolt hääletas 2/3 
juhatuse liikmetest.
2.7 Ühingu juhatuse otsusega ühingust välja arvatud liikmel on õigus nõuda ka tema 
väljaarvamise küsimuse otsustamist välja arvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul. Sellisel 
juhul on liikme tegevus ühingus juhatuse otsusega peatatud kuni üldkoosoleku toimumiseni, kus
otsustatakse tema edasine liikmelisus lõplikult.
2.8 Ühingu liige võib ühingust välja astuda vabatahtlikult, esitades selleks kirjalikku 
taasesitamsit võimaldavas vormis avalduse ühingu juhatusele
2.9 Ühingu liikme väljaarvamisel või vabatahtlikul välja astumisel ühingu liikmemaksu ei 
tagastata

III ÜLDKOOSOLEK

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed. Igal ühingu liikmel on üks hääl.
3.2 Üldkoosolek toimub vähemalt 1 (üks) kord aastas ajavahemikus 1-31 august.
3.3 Üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatus erakorraliste küsimuste arutamiseks
3.4 Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ühingu fännilehel

IV JUHATUS

4.1 Juhatus koosneb kolmest liikmest
4.2 Juhatuse liikmete tööd ei tasustata
4.3 Juhatus valitakse kord aastas üldkoosoleku raames.
4.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele juhatuse liikme ettepanekul.

V VARA JAOTUS

5.1 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase
eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.
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