Mittetulundusühing Augsburgi Usutunnistuse Selts
PÕHIKIRI
1. Üldsätted
§ 1. Nimi
(1) Ühingu nimi on Augsburgi Usutunnistuse Selts (edaspidi Ühendus).
(2) Ühingu nime tõlkevasted võõrkeeltes on järgmised:
ladina keeles Societas Confessionis Augustanae,
inglise keeles Society of the Augsburg Confession,
saksa keeles Gesellschaft des Augsburger Bekenntnisses.
§ 2. Asukoht
Ühenduse asukohaks on Pärnu linn, Eesti Vabariik.
§ 3. Staatus
Ühendus on juriidiline isik. Ühendus juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ja
muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning oma põhikirjast.
§ 4. Majandusaasta
Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
§ 5. Ühingu eesmärk
Ühenduse eesmärk on olla toeks kristlikule Kirikule tema missioonis inimeste juhtimisel pääsemisele ja
tõe tundmisele, tutvustada ja levitada traditsioonilist kristlikku õpetust ning arendada kristlikku
haridustööd.
§ 6. Eesmärgi saavutamiseks on Ühendusel õigus korraldada tulundus- ja heategevusüritusi, koolitust
ning konverentse, anda välja publikatsioone, tegeleda kirjastamisega, saada tulu oma varast.
§ 7. Ühendus võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
§ 8. Ühendus on asutatud määramata ajaks.
§ 9. Ühenduse liige
Ühingu liikmeteks võivad astuda kõik füüsilised isikud, kes tunnistavad Ühenduse eesmärke ja põhikirja.
§ 10. Ühenduse liikmete õigused
Ühenduse liikmetel on õigus:
1. osaleda Ühenduse poolt korraldatavatel üritustel;
2. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Ühenduse tegevust puudutavates küsimustes;
3. osaleda hääleõigusega Ühenduse üldkoosolekul;
4. olla valitud Ühenduse juhatuse ja muude organite liikmeks;
5. kasutada Ühendusele kuuluvat vara üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras.
§ 11. Ühenduse liikmete kohustused
Ühenduse liikmed on kohustatud:
1. järgima Ühenduse tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühenduse organite otsuseid;
2. võtma aktiivselt osa Ühenduse tegevusest;

3. oma sõnade ja eluviisiga mitte kahjustama Kolmainu Jumala ega Ühenduse mainet;
4. kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Ühenduse vara;
5. teatama Ühenduse juhatusele Ühenduse liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi
ning isikukoodi ja teatama nende andmete muutumisel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast
muutumist.
§ 12. Liikmeks vastuvõtmine
(1) Ühenduse liikmeks astuda soovija esitab sellekohase kirjaliku avalduse Ühenduse juhatusele.
Ühenduse liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab Ühenduse juhatus, teatades sellest
kirjalikult avalduse esitanud isikule.
(2) Ühenduse juhatus ei põhjenda liikmekandidaadi vastuvõtmise või sellest keeldumise puhul oma
otsust.
§ 13. Ühendusest väljaastumine ja väljaarvamine
(1) Ühenduse liikmetel on õigus igal ajal juhatusele esitatava avalduse alusel ühingust välja astuda.
Liikme väljaastumine kinnitatakse üldkoosoleku poolt.
(2) Ühenduse liige võidakse Ühendusest välja arvata üldkoosoleku otsusega juhul, kui selle poolt
hääletavad vähemalt pooled üldkogul osalejad.
§ 14. Üldkoosolek
(1) Ühenduse kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal Ühenduse liikmel on üks hääl.
(2) Ühenduse üldkoosoleku pädevuses on:
1. põhikirja muutmine;
2. eesmärkide muutmine;
3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4. majandusaasta aruande kinnitamine;
5. Ühenduse tegevuse lõpetamise otsustamine;
6. revidendi nimetamine;
7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
(3) Ühenduse üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt ühel korral aastas. Juhul, kui Ühenduse
juhatus keeldub üldkoosolekut kokku kutsumast, võib koosoleku kokku kutsuda vähemalt 1/10
Ühenduse liikmetest.
Koosoleku toimumise aeg, koht ja esialgne päevakord saadetakse Ühenduse liikmetele vähemalt kaks
nädalat enne üldkoosoleku toimumist.
(4) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud enam kui pool Ühenduse
liikmeskonnast.
(5) Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud Ühenduse
liikmetest või nende esindajatest ja Ühenduse põhikiri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse
nõuet.
§ 15. Juhatus
(1) Ühendust juhib ja esindab juhatus, milles on kaks kuni viis liiget.
(2) Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
(3) Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühendust kõigis õigustoimingutes, juhul kui üldkoosoleku
otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
(4) Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osalevad enam kui pooled liikmetest. Juhatuse
otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud liikmetest.
§ 16. Põhikirja muutmine
(1) Ühenduse põhikirja muudab üldkoosolek. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt
hääletab enam kui 2/3 üldkoosoleku liikmetest.

§ 17. Ühenduse tegevuse lõpetamine
(1) Otsus Ühenduse tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 4/5 üldkoosoleku
liikmete poolthäälte korral.
(2) Ühenduse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
Eesti Evangeelsele Vennastekogudusele, teisele sarnaste eesmärkidega ühingule või riigile.

