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I ÜLDSÄTTED
1.
EESTI LAND ROVERI KLUBI, lühinimetus ELRK, on vaba algatuse alusel asutatud ja
mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus.
2.
Eesti Land Roveri klubi (edaspidi nimetatud Klubi) ühendab Eestis aktiivselt “Land Rover“
kaubamärki kandvate sõidukitega tegelevaid ja nende vastu huvi tundvaid juriidilisi ja füüsilisi
isikuid.
3.
Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas
kehtestatud muudest aktidest ning otsustest ja käesolevast põhikirjast.
4.
Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
5.
Klubi võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi. Tal on oma vara ja
iseseisev bilanss.
6.
Klubi vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.
7.
Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime on tuvastatav kandega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.
8.
Klubil on oma sümboolika ja atribuutika ning tal on nende käsutamise ja kasutamise
ainuõigus.
9.
Klubi juhatuse asukohaks on Tallinn, Harjumaa.
10.
Klubi on asutatud 30. aprillil 1998. a. asutamislepinguga ja määramata tähtajaks.

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
9.
Klubi tegevuse eesmärkideks on:
9.1.
“Land Rover” kaubamärki kandvatest sõidukitest huvitatute ühendamine, teadmiste
vahendamine ja kogumine nimetatud kaubamärgi ja selle all toodetavate sõidukite kohta.
9.2.
“Land Rover“ kaubamärki kandvate sõidukitega seonduvate tegevuste propageerimine ja oma
tegevuse kandepinna laiendamine
9.3.
Klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate
tingimuste loomine.
9.4.
Klubi liikmete ühiste huvide esindamine riigi- ja omavalitsusasutuste ning täitev-,
seadusandlike-  ja kohtuvõimudega suhtlemisel.
10.
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Eesmärkide täitmiseks Klubi:
10.1.
Hangib ja kogub “Land Rover” kaubamärki ja selle all toodetud sõidukeid puudutavat
informatsiooni
10.2.
Tegeleb aktiivset valdkonna tutvustamisega
10.3.
Korraldab oma liikmete tegevust, organiseerib võistluseid ja üritusi, korraldab huvilistele ja
oma liikmetele maasturitega ja “Land Rover” kaubamärgiga seonduvat välja- ja täiendõpet,
hangib koolitusteks metoodilisi materjale.
10.4.
 Nõustab tehniliselt, abistab erialase-ja tehnilise kirjanduse ning varuosade hankimisel.
10.5.
Arendab koostööd teiste riikide sama valdkonnaga seotud klubide ja organisatsioonide,
riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal
tegevuse edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks.
10.6.
Loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Klubi liikmetele Klubi vara kasutamiseks,
võistlustel osalemiseks ning varustuse hankimiseks.
10.9.
Viib tegevuse korraldamiseks vajalike  vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi,
võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses
oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning
ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.

III KLUBI LIIKMESKOND

11.
Klubi liikmeks võivad olla füüsilised- ja juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad
käesolevat põhikirja, ning osalevad aktiivselt Klubi tegevuses.
Juriidilised isikud saavad kuuluda Klubisse ainult oma volitatud esindaja kaudu.
12.
Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30
kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
Klubi liikmete iga-aastase liikmemaksu suuruse aluseks on juhatuse otsus. Liikmemaks
tasutakse hiljemalt jooksva aasta 15. maiks ja liikmete arvu arvestatakse jooksva aasta
1.jaanuari seisuga. Klubi toetajaliikmete ühekordse sisseastumismaksu ja iga-aastase
liikmemaksu suurus ja tasumise kord määratakse iga toetajaliikme kohta eraldi Klubi juhatuse
poolt.
13.
Liikmelisust Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda.
Juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Klubis lõpeb. Liikmelisus säilib
liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Liikme ühinemise või jaotumise korral
tema liikmeõigused lõpevad. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva isiku liikmelisus Klubis.
14.
Klubi liikmel on õigus avalduse alusel Klubist välja astuda. Liige võib Klubist välja astuda
pärast 1 kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui
liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu
kohaselt võimalik.
15.
Liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
15.1.
 ei täida Klubi põhikirja sätteid, sisekorda või on oluliselt  kahjustanud Klubi moraalselt või
materiaalselt
15.2.
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jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhatuse juhatuse poolt oma
pädevuse piires kehtestatud akte
15.3.
 on jätnud tasumata ühe aasta jooksul Klubi liikmemaksu ja/või sisseastumismaksu
15.4.
on esitanud Klubisse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine Klubi liikmeks ei olnud õiguspärane.
16.
Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjustest viie tööpäeva jooksul kirjalikult teatada.
17.
Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta keskel tuleb jooksva aasta liikmemaks tasuda kogu
majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
17.1
Füüsilisel– ja juriidilisel isikul, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei ole õigusi Klubi varale.
18.
Klubi liikmel on õigus:
18.1.
Osaleda ja olla esindatud Klubi üritustel ning tegevustes.
18.2.
Kasutada Klubi poolt loodud eelis-ja soodustingimusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale.
18.3.
Osaleda otse või oma esindajate kaudu hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja
olla valitud Klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organistesse, esindada Klubi selle
juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel.
18.4.
Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada Klubi
tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
18.5.
Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja atribuutikat ning eeliskorras Klubi
vara;
19.
Klubi liikmed on kohustatud:
19.1.
Järgima Klubi põhikirja, sisekorda ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse
piires kehtestatud akte
19.2.
 Osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel
ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös
19.3.
Tasuma õigeaegselt liikmemaksu
19.4.
Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara
19.5.
Hoidma ja kaitsma Klubi ja “Land Rover“ kaubamärgi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja
põhimõtete eest.

IV KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE
20.
Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku Klubi
juhatus. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Klubi liikmed ja juriidiliste liikmete volitatud
esindajad. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka juhul, kui vastav nõue on
esitatud vähemalt 1/10 Klubi liikmete poolt.
Üldkoosoleku kokku kutsumise nõue peab olema esitatud kirjalikult koos põhjenduse ja
otsuse projektiga.
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Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul ülaltoodud korras liikmete poolt
esitatud nõude saamisest, on taotlejatel õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva, erakorralise
koosoleku kokkukutsumisel on ette teatamise ajaks vähemalt 7 päeva. Kokkukutsumise teade
peab sisaldama üldkoosoleku toimumise aja, koha, päevakorra projekti ja päevakorra projekti
kohased otsuste projektid.
21.
Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva
põhikirja Klubi juhatuse pädevusse.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
21.1.
Põhikirja muutmine ja Klubi eesmärkide muutmine
21.2.
Klubi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine
21.3.
Klubi juhatuse või revisjonikomisjoni liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine
21.4.
Klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega
koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.
22.
Üldkoosolekut juhatab koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul
vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse koosoleku reglemendiga. Kõik
toimuvad hääletused on avalikud. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad
alla koosoleku juhataja ja protokollija.
23.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Klubi
liikmetest. Igal Klubi liikmel on õigus lihtkirjaliku volikirjaga volitada end esindama ja
hääletama enda vabalt valitud üldkoosolekul häält omav Klubi liige.
Kui üldkoosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma,
kutsub juhatus kolme nädala jooksul  kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus
üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata üldkoosolekul osalevate või  esindatud
Klubi liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt
kaks liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud  nõudeid, ei
ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul
osalevad või on esindatud kõik Klubi liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid
küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole
üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul
on esindatud Klubi kõik liikmed.
24.
Üldkoosoleku otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega. Klubi tegevuse eesmärgi
muutmiseks on vajalik 2/3 Klubi liikmete nõusolek.
Üldkoosolekul mitte osalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku  kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult 2/3 Klubi liikmed.
Klubi liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi
omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
25.
Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui sellel on esindatud 2/3
või enam Klubi liikmetest.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3
üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
26.
Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus
seaduse või klubi põhikirjaga ning  sellekohane avaldus on esitatud Klubi liikme või Klubi
juhatuse liikme poolt kirjalikult hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
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V KLUBI JUHATUS
27.
Juhatus võtab vastu otsuseid Klubi tegevuse ja juhtimise küsimustes.
28.
Juhatuse koosolekuid kutsub kokku juhatuse liige  vastavalt vajadusele. Juhatus on
otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
Juhatuse liige ei saa osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist Klubi poolt. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse
kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosolekul osalenud juhatuse liikmed.
29.
Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike
dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste
kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
30.
Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab.
Juhatusse kuulub üks kuni viis liiget. Juhatuse liikme volitused kehtivad kolm aastat. Juhatuse
liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
31.
Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud  kandidaatidele antud suurem
häältearv.
32.
Klubi ja juhatust esindab õigustoimingutes  klubi juhatuse liige, kooskõlas teiste juhatuse
liikmetega
33.
Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste täitmata jätmise või
võimetuse korral Klubi tegevust juhtida või klubi huvide ja maine kahjustamisel. Juhatuse liige
võib tagasi astuda enne tähtaja lõppemist isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või
tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra
alusel.
34.
Juhatus peab andma Klubi liikmetele ligipääsu juhatuse otsustele.
35.
Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma
kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Klubile süüliselt tekitatud kahju
eest personaalselt.
Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega
tekitanud süüliselt kahju Klubi  võlausaldajatele, vastutavad võlausaldaja ees personaalselt.
Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg tuleneb seadusest.

VI KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
36.
Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
36.1.
sisseastumis- ja liikmemaksudest;
36.2.
füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
36.3.
riiklikest toetustest ja toetustest üleriigilistelt ning rahvusvahelistelt ühendustelt;
36.4.
toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
36.5.
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Klubi korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja
ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning
muudest laekumistest.
37.
Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse Klubi
eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele  õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
Klubi võib oma vara ja vahendeid anda ja võtta kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta
kasutamiseks jne.) oma liikmetele ja Klubi liikmetelt lepingulisel alusel.
Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna
varalist vastutust Klubi kohustuste eest.
38.
Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Klubi juhatus korraldab
Klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu
koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande. Kinnitatud
majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras.

VII KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE
39.
Klubi tegevus lõpetatakse:
39.1.
üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku
päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele põhikirja punktis 19 ettenähtud
korras teatatud, üldkoosolekul on esindatud 2/3 või enam Klubi liikmetest ja selle poolt
hääletab 2/3 või enam koosolekul osalenud liikmete esindajatest;
39.2.
pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Klubil on vähem vara kui võetud
kohustusi.
39.3.
Klubi liikmete arvu vähenemisel alla kolme.;
39.4.
üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhatuse ja revisjonikomisjoni
liikmeid;
39.5.
sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses
sätestatud juhtudel.
40.
Klubi tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
Likvideerijaks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled likvideerijad peavad
olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
Likvideerijate määramisel ja tagasikutsumisel rakendatakse käesoleva põhikirja punktides 27
ja 29 sätestatud korda.
Likvideerijatel on Klubi juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise
eesmärgiga.
Likvideerijatel on õigus esindada Klubi ainult ühiselt.
41.
Likvideerijad lõpetavad Klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad
võlausaldajate nõuded ja jaotavad pärast nõuetele rahuldamist allesjäänud vara selleks
õigustatud isikute vahel.
Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Klubi likvideerimiseks ja
võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.
Likvideerijad avaldavad viivitamatult teate Klubi likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga
ajalehes ja Riigi Teataja Lisas. Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma
likvideerimisteate
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42.
Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega.
43.
Klubi tegevuse lõppemisel kustutatakse Klubi registrist Klubi likvideerijate avalduse põhjal.
Klubi likvideeritakse vastavalt seadusele.

VIX ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
44. Klubi ühineb ja/või jaguneb Üldkoosoleku otsusega vastavalt seadusega ettenähtud
korras.


