
Põhikiri ( projekt) 

1. Üldsätted 

1.1.  Mittetulundusühing VORMSI KALAPÜÜDJATE ÜHING (edaspidi: ühing) 

on avalikes huvides tegutsev kalapüügiga tegelevate üksikisikute ja juriidiliste 

isikute vabatahtlik ühendus Vormsi saarel.  

1.2. Ühingu  asukohaks on Vormsi, Läänemaa, Eesti Vabariik. 

1.3. Ühingu eesmärgiks on Vormsis  kalapüügiga tegelevate üksikisikute ja 

juriidiliste isikute  omaalgatust ja organiseerumist Vormsi saare kalanduse 

arendamiseks.  Edendada kalandussektori koostöövõrgustiku teket. 

2. Ühingu põhitegevuseks on olla  eestvedajaks Vormsi kalapüügi 

traditsioonide taastamisel ja arendamisel, selleks: 

2.1. Osaleda Läänemaa Kalanduspiirkonna Säästva Arengu strateegia koostamisel 

ja elluviimisel. 

2.2. Jagada oma liikmetele ja laiemale avalikkusele kalanduse alast teavet. 

2.3. Osaleda aktiivselt kalanduse alase seadusandluse ja arengukavade 

väljatöötamisel, pidades silmas Vormsi huve. 

2.4. Koondada kalapüügiga tegijate võrgustikku, et suurenda sektoris tekkiva 

toogangu lisandväärtust.  

2.5. Korraldada oma liikmetele erialaseid koolitusi ja õppereise nii riigisiseselt kui 

ka piiride üleselt ning korraldada koostööd teiste piirkondade kalandussektoris 

toimijatega.  

2.6. Kaasata ühenduse tegevustesse teisi asjast huvitatuid, et leida kalurite 

tegevusele uusi väljundeid 

2.7. Kirjutada projekte, mis  aitavad kaasa kalanduslikule tegevusele saarel.  

2.8. Esindada vajadusel oma liikmeid valla, maakonna, riigi ja rahvusvahelisel 

tasandil. 

2.9. Hankida, süstematiseerida ja levitada ühingu eesmärkide saavutamiseks ja 

tegevuste elluviimiseks vajalikku informatsiooni. 



3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning 

väljaarvamise tingimused ja kord 

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda Vormsi saare füüsiline või 

juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat 

tegevust. 

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus liikmekandidaadi 

avalduse alusel. 

3.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. 

3.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui: 

3.4.1. ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu; 

3.4.2. ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või 

ühingu poolt korraldatud üritusel. 

3.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatuse koosolek, teatades selle 

küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne 

koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise 

küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui 

selle poolt on vähemalt 50%  juhatuse liikmetest. 

3.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise 

küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul. 

4. Liikmete õigused ja kohustused  

4.1. Ühingu liikmetel on õigus: 

4.1.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul; 

4.1.2. olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks; 

4.1.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta. 

4.2. Ühingu liige on kohustatud: 

4.2.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite 

otsuseid; 

4.2.2. tasuma määratud liikmemaksu; 

4.2.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks kehtivad 

kontaktandmed;  

4.2.4.  tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus 

lõpeb aasta kestel. 

4.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib 

ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega. 



5. Üldkoosolek 

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on 

üks hääl.  

5.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on: 

5.2.1. põhikirja muutmine; 

5.2.2. eesmärgi muutmine; 

5.2.3. juhatuse liikmete määramine; 

5.2.4. revisjoni määramine; 

5.2.5. liikmemaksu kehtestamine ja suuruse määramine; 

5.2.6. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude 

esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja 

määramine; 

5.2.7. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade 

võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste 

määramine nimetatud tehinguteks; 

5.2.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud 

teiste organite pädevusse. 

5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas: 

5.3.1. aastaaruande kinnitamiseks; 

5.3.2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad. 

5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva 

enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, 

koha ja päevakorra. 

5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole ühingu liikmetest. 

5.6. .Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul 

osalenud ühingu liikmetest. 

6. Juhatus 

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3 liiget. 

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek  ametisse kuni 5 aastaks. 

6.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälte enamus. 

6.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord aastas 



7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine 

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud 

korras. 

7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud 

isikud. 

7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist 

allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või 

avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 
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