Eesti LGBT Ühingu põhikiri
Eesti LGBT Ühing (edaspidi ,,ühingˮ) on asutatud 9. oktoobril 2008 Tartus.
Vastu võetud asutamiskoosolekul 9. oktoobril 2008
Muudetud üldkoosolekutel 30. mail 2010, 18. juunil 2011, 16. juunil 2012, 15. juunil 2013,
14. juunil 2014 ja 01. aprillil 2017.
1. Ühingu nimi, asukoht ja eesmärgid
1.1. Ühingu ametlik nimi on Eesti LGBT Ühing (edaspidi Ühing. Ingliskeelses kontekstis
kasutatakse nime ,,Estonian LGBT Associationˮ).
1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Harjumaa. Ühing tegutseb üle-eestiliselt.
1.3. Ühingu eesmärgiks on suurendada LGBT-noorte ühiskondlikku aktiivsust ja
suurendada ühiskonna teadlikkust LGBT-teemadest.
2. Liikmelisus
2.1. Ühingu liikmeks võib astuda füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda
tegevustes, mis aitavad kaasa ühingu eesmärkidele. Liikmelisuse taotleja peab esitama
ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles ta nõustub ühingu põhikirjaga ning
kohustusega maksta liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.
2.2. Liikmete kõik õigused ja kohustused tekivad pärast sisseastumis- ja jooksva aasta
liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse kuu aja
jooksul.
2.4. Eriliste teenete eest ja juhatuse ettepanekul võib üldkoosolek omistada füüsilisest
isikust liikmele tema nõusolekul auliikme nimetuse. Ühingu auliige on vabastatud
liikmekohustusest ja tal puudub hääleõigus.
2.5. Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja
üldkoosoleku otsustest.
3. Juhtimine
3.1. Ühingu kõrgeim võimuorgan on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.
3.2. Liige võib delegeerida oma hääle esindajale kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada
enne üldkoosoleku algust juhatusele.
3.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
3.3.1. põhikirja muutmine;
3.3.2. ühingu eesmärkide muutmine;
3.3.3. juhatuse liikmete valimine;
3.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
3.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus järgnevatel põhjustel:
3.4.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
3.4.2. kui seda nõuab kirjalikult 1/10 liikmetest, tuues ära põhjuse;
3.4.3. kui ühingu huvid nõuavad üldkoosolekut;
3.4.4. kui saabub ettepanek ühingu tegevuse lõpetamiseks.
3.5. Juhatus teavitab liikmeid üldkoosolekust ette kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne
üldkoosoleku toimumist, lisades koha, aja ja koosoleku teemad.
3.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
3.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
3.8. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete või
nende esindajate poolthääl. MTÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete
nõusolek.

4. Järelevalve
4.1. Üldkoosolek võib määrata järelevalve teostamiseks revidendi.
4.2. Revidendiks ei või olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
4.3. Revidendil peavad olema järgnevad kompetentsid: raamatupidamisarvestuse
tundmine, kehtiva seadusandluse tundmine, revisjoni metoodika tundmine,
mittetulundusühingu majandustegevuse spetsiifika tundmine.
4.4. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks
vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
4.5. Revidendil on õigus osaleda vaatlejana kõigil juhatuse koosolekutel.
4.6. Revidendi põhiülesanne on üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine.
Vähemalt kord aastas kontrollib revident rahaliste ja muude vahendite laekumist ning
kasutamist.
4.7. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
5. Juhatus
5.1. Ühingut juhtiv ja esindav organ on juhatus.
5.2. Juhatusse kuulub kolm kuni kuus liiget.
5.3. Juhatuse otsus on kehtiv, kui seda toetab üle poole juhatuse koosolekul osalevatest
juhatuse liikmetest.
5.4. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kolmeks aastaks.
5.5. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest
juhatusele vähemalt kuu aega ette.
6. Ühingu varad
6.1. Ühingu varade all mõeldakse avalikke ning eraisikute annetusi, seadusega lubatud
äritegevusest saadavat tulu ning muid tulusid, mis on saadud Ühingu tegevuse arendamisel.
6.2. Majandusliku tegevuse eesmärgiks on hankida kapital põhikirjas mainitud eesmärkide
saavutamiseks.
6.3. Ühing vastutab talle kuuluva ning kasutamiseks antud vara eest.
6.4. Ühingu varasid haldab juhatus.
6.5. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele tulumaksuseaduse mõistes.
7. Lõppsätted
7.1. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine või jagunemine otsustatakse:
7.1.1. üldkoosoleku ühehäälse heakskiiduga;
7.1.2. ühingu pankrotistumisel;
7.1.3. kui ühingu liikmete arv langeb alla kahe;
7.1.4. muudel seaduses ette nähtud tingimustel.
7.2. Ühingu likvideerimisel antakse kõik ühingu varad teisele (sarnaste eesmärkidega)
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja
liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.3. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ning jagunemine toimub seaduses ette nähtud
korras.

