Põhikiri

EESTI ÜLIÕPILASTE KESKKONNAKAITSE ÜHINGU "SOREX" PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex" (edaspidi "Sorex") on vabatahtlik
mittetulunduslik organisatsioon, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel, omaalgatusel
ja ühistegevusel. Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex" on asutatud 10.oktoobril
1998.aastal.
2."Sorex" juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast
põhikirjast.
3."Sorexi" ametlik nimetus on: Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex";
4."Sorexi" ametlik aadress on Tallinn, Eesti.
5."Sorex" on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on oma pitsat ja
sümboolika.
6."Sorexil" on õigus avada ja sulgeda pangaarveid.
7."Sorexi" suhted riigi, kohalike omavalitsuste, kõrgkoolide ja teiste organisatsioonide ja
ettevõtetega, samuti füüsiliste isikutega põhinevad seadustel ja lepingutel.

II PÕHIEESMÄRGID
1."Sorexi" põhieesmärkideks on:
1.1.üldsuse ökoloogilise teadlikkuse ja loodushuvi arendamine;
1.2.loodust ja keskkonda säästva mõtteviisi kujundamine noorte hulgas;
1.3.keskkonnakaitseliste ja -hariduslike ürituste korraldamine.

III LIIKMESKOND
1."Sorexi" liikmeteks võivad olla vähemalt 16 aastased üksikisikud, kes tunnistavad ja järgivad
"Sorexi" põhikirja.

2."Sorexi liikmeks kandideerija esitab (pärast kolmel üritusel osalemist) juhatusele kirjaliku
avalduse.
3.Liikmeks vastuvõtu otsustab juhatus lihthäälteenamusega.
4."Sorex" võib aastakoosolekul juhatuse ettepanekul nimetada auliikmeid.
5.Pärast ülikooliõpingute lõppemist arvatakse "Sorexi" liige kirjaliku sooviavalduse alusel ja
juhatuse nõusolekul adultaariumisse.
6."Sorexi liikmetel on õigus:
6.1.osaleda kõigil "Sorexi" poolt korraldatavatel üritustel;
6.2.võtta hääleõigusega osa "Sorexi" aastakoosolekutest;
6.3.valida "Sorexi" juhatust;
6.4.alates 18.eluaastast kandideerida ja olla valitud "Sorexi" juhatusse;
6.5.kasutada "Sorexi" sümboolikat vastavalt juhatuse poolt reglementeeritud korrale.
7."Sorexi" auliikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul nõuandva liikmena.
8."Sorexi" liikmed on kohustatud:
8.1.lähtuma oma tegevuses "Sorexi" põhikirjast ja aastakoosoleku otsustest;
8.2.tasuma ettenähtud korras liikmemaksu.
9."Sorexi" liige arvatakse "Sorexist" välja:
9.1.isikliku sooviavalduse alusel;
9.2.aastakoosoleku otsusel juhatuse ettepanekul.
10."Sorexi" adultaariumi liikmetel on õigus:
10.1.osaleda kõigil "Sorexi" poolt korraldatavatel üritustel;
10.2.võtta nõuandva liikmena osa "Sorexi" aastakoosolekutest;
10.3.kasutada "Sorexi" sümboolikat vastavalt juhatuse poolt reglementeeritud korrale.
11."Sorexi" adultaariumi liikmel on kohustus:
11.1.abistada "Sorexi" juhatust sponsorite ja annetajate leidmisel, teadvustades "Sorexi"
üldtunnustatud head mainet üldsusele nii Eesti Vabariigi territooriumil kui väljaspool seda.

IV ORGANID
1."Sorexi" organiteks on aastakoosolek ja juhatus.
2."Sorexi" kõrgemaks organiks on aastakoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord
aastas. Aastakoosoleku täpse toimumise aja, koha ja päevakorra määrab juhatus ja teatab sellest
liikmetele hiljemalt 30 päeva enne korralise aastakoosoleku algust. Teatatud päevakorda võib
muudatusi teha kohalolijate konsensusotsusega.
3.Erakorraline aastakoosolek kutsutakse kokku 30 päeva jooksul, kui seda nõuab vähemalt 1/10
"Sorexi" liikmetest. Erakorralise aastakoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord tuleb
liikmetele teatavaks teha hiljemalt 15 päeva enne erakorralise aastakoosoleku algust.
4.Aastakoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt &frac12;+1 "Sorexi" liikmetest.
Otsuseid võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega.
5.Aastakoosoleku ainupädevusse kuulub:
5.1."Sorexi" põhikirja kinnitamine ja sellesse muudatuste tegemine;
5.2.tegevusstrateegia kinnitamine;
5.3.eelarve ja tema täitmise kinnitamine;
5.4.juhatuse ja revisjoniorgani valimine ning nende aastaaruannete kinnitamine;
5.6."Sorexi" likvideerimine.
6.Aastakoosolekul on õigus arutada kõiki "Sorexi" tegevusega seotud küsimusi.
7.Aastakoosoleku otsused on kohustuslikud järgimiseks kõigile "Sorexi" liikmetele, sealhulgas
ka neile, kes aastakoosolekul ei osalenud.
8.Aastakoosoleku kohta peetakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla juhatuse liikmed.
9.Aastakoosolekute vahelisel ajal korraldab "Sorexi" tegevust üheks aastaks valitud juhatus.
10."Sorexi" juhatus:
10.1.lahendab "Sorexi" üldisi küsimusi, mis ei kuulu aastakoosoleku ainupädevusse;
10.2.võtab vastu ja arvab välja "Sorexi" liikmeid;
10.3.vormistab vajadusel tööle palgalisi töötajaid;
10.4.kutsub kokku aastakoosolekuid;
10.5.juhatuse igal liikmel onõigus esindada "Sorexit" kõikides õigustoimingutes, mis lähtuvad
juhatuse otsustest;
10.6."Sorexi" juhatuse liikmete arv on mitte vähem kui kaks ja mitte rohkem kui kümme.

10.7.Korraldab "Sorexi" Raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.
11.Juhatuse koosolekuid viiakse läbi vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord
kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt &frac12;+1 selle liikmetest.
Juhatus võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega.

V ÕIGUSED
1."Sorexil" on õigus:
1.1.avada ja sulgeda pangaarveid;
1.2.võtta lühi- ja pikaajalist laenu;
1.3.sõlmida enda nimel lepinguid ja muid tehinguid ja toiminguid juriidiliste ja üksikisikutega
vastavalt "Sorexi" põhikirjalistele eesmärkidele;
1.4.sõlmida koostöölepinguid teiste riikide organisatsioonide ja isikutega vastavalt oma
põhikirjalistele eesmärkidele ning ühineda organisatsioonidega, kelle tegevus on kooskõlas
"Sorexi" põhikirjaga;
1.5.võtta tööle ja vabastada töölt "Sorexi" palgalisi töötajaid;
1.6.asutada fonde, samuti muid organisatsioone, s.h. tulunduslikke ühinguid, mille tegevus aitab
kaasa "Sorexi" eesmärkide saavutamisele, määrata stipendiume, toetusi ja preemiaid;
1.7.moodustada "Sorexi" filiaale, osakondi ja esindusi Eesti Vabariigis ja teistes riikides;
1.8.arendada kirjastustegevust;
1.9.arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ja kehtivate õigusaktidega.

VI VARA
1."Sorexi" vara tekib:
1.1."Sorexile" tehtavatest annetustest, eraldistest ja sponsorlusest;
1.2.publikatsioonide ja atribuutika müügist;
1.3.põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tasuliste ürituste korraldamisest;
1.5.liikmemaksudest;
1.6.muudest seadusandlusega lubatud laekumistest.
2."Sorexi" omandis võib olla igasugune vara, mis on talle vajalik põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

VII TEGEVUSE REVIDEERIMINE
1."Sorexi" revideerimiseks valib aastakoosolek üheks aastaks revisjonikomisjoni, kellel on
järgmised ülesanded:
1.1.juhatuse tegevuse kontrollimine;
1.2."Sorexi" põhikirja täitmise kontrollimine;
1.3.iga aasta lõpul revisjoni korraldamine;
1.4.aastakoosoleku nõudmisel ükskõik milliste "Sorexi" tegevusvaldkondade kontrollimine.
2.Revisjonikomisjon juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.
3.Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik aastakoosoleku ees.

VII TEGEVUSE LÕPETAMINE
1."Sorexi" tegevuse lõpetamise otsustab aastakoosolek.
2."Sorexi" likvideerimiseks moodustab aastakoosolek likvideerimiskomisjoni ja määrab selle
töökorra.
3.Likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon aastakoosolekule lõppakti.
4.Likvideerimiskomisjoni tegevust revideerib revisjonikomisjon, kes esitab aastakoosolekule
revideerimisakti üheaegselt likvideerimiskomisjoni poolt esitatava lõppaktiga.
5."Sorexi" likvideerimise korral otsustab aastakoosolek vastavalt juhatuse ettepanekutele
"Sorexi" varade tasuta üleandmise analoogilistele ja samade põhimõtetega organisatsioonidele.
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