
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittetulundusühingu EESTI KÜNNISELTS põhikiri 
 

 

1. Üldsätted. 

 

1.1. Mittetulundusühing “Eesti  Künniselts” (edaspidi “EKS”) on asutatud 

15.augustil 1996.a. aadressil:Jõelähtme vald, Harju maakond. 

1.2. EKS on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on: 

1.2.1. Künnioskuste ja  -kultuuri edendamine ja kaitsmine ning õigete 

künnivõtete propageerimine. 

1.2.2. Künnivõistluste ja demonstratsioonide organiseerimine ja nendele 

kaasaaitamine. 

1.2.3. Ülemaailmse künniorganisatsiooni (W:P:O) tööst ja 

künnivõistlustest osavõtt ja neile kaasaaitamine. 

1.2.4. Künnikonsulentide ja –kohtunike ettevalmistamine ja atesteerimine 

1.3. EKS on eraõiguslik juriidiline isik, mille asutamise aluseks on mitte-  

       tulundusühingute seadus. 

 

 

2. EKS liikmeks astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused 

ja       kord. 

 

2.1. EKS liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik. 

2.2. EKS liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatuse liige taotleja isikliku 

avalduse alusel. 

2.3. EKS liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastuvõtuotsuse tegemise 

päeva. 

2.4. Liikmest valjaastumise otsustab juhatuse liige lahkuda soovija kirjaliku 

avalduse alusel. Avaldus rahuldatakse majandusaasta lõpul. 

2.5. EKS liige arvatakse ühingust välja: 

 tema surma korral 

 juriidilise isiku lõppemisel 

 põhikirja sätete täitmata jätmise puhul 

 ühingule olulisel määral kahju tekitamise puhul 

 

2.6. Päevast, mil liige loetakse EKS-st väljaastunuks või väljaarvatuks,  

       lõpevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused. 

2.7. EKS juhatus peab liikmelisuse kohta arvestust. 

2.8. Liikmelisust ega liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. 

 

 



3. EKS liikme õigused ja kohustused. 

 

3.1. EKS liikmel on õigus: 

3.1.1. Võtta osa kõigist EKS üritustest. 

3.1.2. Võtta osa EKS liikmete üldkoosolekust hääleõigusega. 

3.1.3. Avaldada ja propageerida EKS kaudu oma arvamusi ja seisukohti 

künnialastes küsimustes. 

3.1.4. Kasutada EKS rahvusvahelisi sidemeid künni arendamiseks ja oma 

kvalifikatsiooni tõstmiseks sellel alal. 

3.1.5. Kasutada EKS teenuseid vastavalt juhatuse poolt kehtestatud 

korrale. 

3.1.6. Saada EKS juhatuse liikmetelt vajalikku teavet EKS tegevuse 

mistahes küsimuses. 

            3.2.EKS liige on kohustatud: 

                  3.2.1. Osalema EKS tegevuses. 

                  3.2.2. Maksma liikmemaksu. 

                  3.2.3. Täitma EKS põhikirja nõudeid ja juhtimisorganite otsuseid. 

 

4. EKS vara tekkimise, kasutamise ja käsutamise kord. 

 

4.1. EKS vara tekib: 

4.1.1. Tema liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest. 

4.1.2. Sihtotstarbelistest ja muudest varalistest annetustest ja eraldistest. 

4.1.3. Sponsorlusest laekuvatest vahenditest. 

4.1.4. Tasuliste ürituste korraldamisest laekuvatest summadest. 

4.1.5. EKS väljaannete kirjastamisest ja levitamisest saadud tulust. 

4.2. EKS lõpetamisel jaotatakse vara mittetulundusühingute seaduse § 50 (3) 

sätestatud korras. 

 

 

5. EKS juhtimine. 

 

5.1. EKS juhtimisorganid on üldkoosolek ja juhatus. Juhatus on kuni 7 (seitse)  

       liikmeline. 

5.2. Liikmete üldkoosolek on EKS kõrgeim juhtimisorgan. Selle pädevusse 

kuulub: 

 Põhikirja muutmine; 

 EKS lõpetamise otsustamine; 

 Majandusaasta aruande ja tegevuskava kinnitamine; 

 EKS presidendi valimine. 

5.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus pärast majandusaasta lõppu 6 (kuue) 

       kuu jooksul.  

5.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui üle poole liikmetest osaleb 

koosolekul. 

5.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole 

       koosolekul osalenud liikmetest. 

5.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud  

       2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. 

5.7. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla  

       koosoleku juhataja ja protokollija. 



5.8. Juhatus on EKS alaliselt tegutsev juhtimisorgan ja tema pädevusse 

kuulub: 

 EKS liikmete registri pidamine; 

 EKS liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine; 

 Aastaaruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule; 

 Aastakava koostamine ja esitamine üldkoosolekule; 

 Üldkoosoleku otsuste täideviimine; 

 Muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku 

pädevusse. 

5.9.  EKS-i esindab kõigis toimingutes iga juhatuse liige. 

5.10.Juhatuse volituste tähtaeg on 3(kolm) aastat. 

5.11.EKS president esindab EKS-i W.P.O.-s (Ülemaailmses 

         Künniorganisatsioonis). 

 

6. EKS lõpetamine ja reorganiseerimine. 

 

6.1. EKS lõpetatakse mittetulundusühinguste seaduse pt. V , §37 - §55 alusel. 

 

 

 

 

 

Juhatuse liige                                                                           A.Tammel 


