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1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Ihaste Selts (edaspidi: Selts).
1.2. Seltsi juhatuse asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.
1.3. Ihaste Seltsi põhitegevus toimub Ihaste asumis.
1.4. Selts on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning
käesolevast põhikirjast.
1.5. Seltsi eesmärgid on:
1.5.1. Ihaste arengust huvitatud isikute ühendamine ning nende koostegevuste korraldamine
1.5.2. Ihaste asumi elukeskkonna parendamine ja edendamine
1.5.3. Ihaste asumi ajaloo materjalide jäädvustamine ja tutvustamine
1.5.4. Ihaste asumi elanike ja kinnistuomanike huvide esindamine suhtluses riigi ja kohaliku
omavalitsuse esindajatega ning teiste organisatsioonidega.
1.5.5. Ihaste asumi kohta käiva informatsiooni vahendamine.
1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
1.6.1. võtab arvesse Ihaste asumi elanike ja kinnistuomanike huve
1.6.2. teeb kohalikele omavalitsustele ning teistele Ihaste asumiga seotud asutustele ja
organisatsioonidele ettepanekuid Ihaste asumi arengu, tuleviku, elukeskkonna, heakorra ning
sotsiaalse, kultuurilise ja tehnilise infrastruktuuri küsimustes;
1.6.3. korraldab uuringuid ja küsitlusi Ihaste asumi elanike ja kinnistuomanike arvamuse
väljaselgitamiseks;
1.6.4. vahendab Ihaste asumi elanike ja kinnistuomanike seisukohti riigi- ja kohaliku omavalitsuse
organitele ja asutustele ning laiemale avalikkusele;
1.6.5. koostab Ihaste asumi arendamise kavasid ja seisab hea nende elluviimise eest;
1.6.6. korraldab ja edendab Ihaste asumi elanike ühistegevust;
1.6.7. kogub, säilitab ja levitab Ihaste asumi ajalugu ja omapära puudutavat informatsiooni,
tutvustab piirkonda laiemale avalikkusele.
1.6.8. seisab hea Ihaste asumi probleemide kajastamise eest meediakanalites
1.6.9. koostab projekte ja hangib projektide teostamiseks vajalikke vahendeid;
1.6.10. korraldab kultuuriüritusi (Ihaste asumi päevad, loengud, seminarid, näitused,
meelelahutusüritused jm);
1.6.11. aitab kaasa Ihaste asumi heakorrastamisele ja haljastamisele
1.6.12. määrab toetusi ja stipendiume
1.6.13. teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega
1.6.14. võtab vastu annetusi ja kasutab neid vastavalt põhikirjale
1.6.15. osaleb muudes tegevustes, mis aitavad kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele.

2. SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Seltsi liige
2.1.1. Seltsi liikmeks võivad olla vähemalt 16 aastased füüsilised isikud ja juriidilised isikud, kes
järgivad Seltsi põhikirja ning toetavad Seltsi eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende
saavutamiseks.
2.1.2. Seltsi liikmeks vastuvõtu otsustab Seltsi juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel
ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates.
2.2. Seltsi liikmel on õigus:
2.2.1. osaleda Seltsi põhikirjalises tegevuses;
2.2.2. osaleda Seltsi üldkoosolekul ja valida ning olla valitud Seltsi poolt moodustatud organitesse
ja ametitesse;
2.2.3. tõstatada küsimusi üldkoosolekul arutamiseks;

2.2.4. saada juht- ja kontrollorganitelt Seltsi tegevuse kohta informatsiooni.
2.2.5. osaleda soodustingimustel Seltsi korraldatud üritustel
2.3. Seltsi liikmel on kohustus:
2.3.1. järgida käesolevat põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;
2.3.2. tasuda kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu;
2.3.3. hoida ja säästlikult kasutada Seltsi valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara;
2.3.4. informeerida teisi Seltsi liikmeid olulisematest ühist huvi pakkuvatest küsimustest;
2.3.5. täita muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või Seltsi juhtorganite otsustest.
2.4. Igal liikmel on kirjaliku avalduse alusel õigus Seltsist välja astuda, teatades sellest juhatusele ette
vähemalt üks kuu.
2.5. Liikme võib juhatuse motiveeritud otsuse põhjal Seltsist välja arvata, kui liige:
2.5.1. on saanud hakkama Ihaste asumit kahjustava teoga;
2.5.2. tegutseb vastuolus Seltsi põhikirjale;
2.5.3. ei ole kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu.
2.6. Selts ei jaga oma vara ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma
asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, Seltsile annetusi teinud isikule või sellise
isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

3. ÜLDKOOSOLEK
3.1. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek. Üldkoosolek on Seltsi liikmete üldkoosolek.
3.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
vähemalt ühekuulise etteteatamisega, andes teada üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra eelnõu.
3.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kahenädalase etteteatamisega, kui seda
nõuab vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.
3.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt ¼ Seltsi liikmetest. Juriidilistest
isikutest liikmete esindajad on kohustatud üldkoosolekul osalemiseks esitama oma volitusi
tõendava dokumendi.
3.5. Kui üldkoosolekul ei osale nõutavat arvu Seltsi liikmeid, on juhatus kohustatud sama
päevakorraga uue üldkoosoleku kokku kutsuma kuu aja jooksul. Sellisel juhul on üldkoosolek
otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt kümme Seltsi liiget.
3.6. Üldkoosolek:
3.6.1. valib liikmete hulgast 5 kuni 12 juhatuse liiget üheks aastaks;
3.6.2. võtab vastu ja kinnitab Seltsi põhikirja ja programmi ning teeb nendes muudatusi ja
täiendusi;
3.6.3. kinnitab liikmemaksu suuruse;
3.6.4. kinnitab majandusaasta aruande;
3.6.5. korraldab teisi tegevusi vastavalt heale tavale ja kehtivale seadusandlusele.
3.7. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu üldkoosolekul osalenud liikmete lihthääleenamusega.
3.8. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

4. JUHATUS
4.1. Juhatus juhib Seltsi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal.
4.2. Juhatus:
4.2.1. Valib enda liikmete hulgast juhatuse esimehe
4.2.2. korraldab Seltsi tegevust;
4.2.3. kutsub kokku üldkoosoleku, koostades selleks vajalikke eelnõusid ja aruandeid;
4.2.4. täidab muid kohustusi ja korraldusi vastavalt üldkoosoleku otsustele ja kehtivale
seadusandlusele.
4.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
4.4. Juhatuse koosolekud on avatud kõigile Seltsi liikmetele
4.5. Kui juhatuse liige loobub kohast juhatuses, saab asendusliikmena juhatuse liikmeks üldkoosolekul
järgmise hääletamistulemuse saanud liige.
4.6. Kõik juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ning kõik eriarvamused protokollitakse

4.7. Juhatuse esimehel on õigus esindada Seltsi juriidilistes toimingutes. Teistel juhatuse liikmetel on
ühine esindus, mille kohaselt esindavad Seltsi vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.
4.8. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

5. SELTSI LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜHINEMINE
5.1. Seltsi lõpetamiseks ja jagunemiseks peab vastava ettepaneku poolt hääletama üle 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmetest.
5.2. Üldkoosolek, olles otsustanud Seltsi lõpetamise või jagunemise, moodustab komisjoni vara
jagamiseks. Seltsi lõpetamisel määrab üldkoosolek vara jagamiseks õigustatud isikud. Seltsi
lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub vastavuses kehtivate seadustega.
5.3. Seltsi ühinemisotsust peab toetama üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest.
5.4. Ühinemislepingu koostavad ühinevate mittetulundusühingute juhatused ning see jõustub pärast
poolte poolt allkirjastamist ja ühinevate ühingute üldkoosolekutel kinnitamist. Ühinemislepinguga
võib näha ette tähtajalisi erandeid põhikirja suhtes.

