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Mittetulundusühingu Klubi EGEA-Tartu põhikiri 

1. Üldsätted 
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Klubi EGEA-Tartu (edaspidi klubi). Lühend EGEA tähistab 

noorgeograafide organisatsiooni European Geography Association. EGEA-Tartu on 
nimetatud organisatsiooni filiaal. 

1.2. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, klubi kodukorrast 
ning käesolevast põhikirjast. 

1.3. Klubi juriidiline aadress on Tartu Ülikooli geograafia osakond, Vanemuise 46, Tartu 51014. 
1.4. Klubi on juriidiline isik sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on oma arveldusarve 

pangaasutuses ja sümboolika. 
1.5. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

 
 

2. Klubi eesmärk ja tegevus 
2.1. Klubi eesmärkideks on: 

2.1.1. Tõsta geograafiaalast teadlikkust ühiskonnas; 
2.1.2. Ühendada noorgeograafe läbi erialast arengut toetavate tegevuste. 
2.1.3. Anda klubi liikmetele võimalus mitteformaalseks õppimiseks meeskonnatöö- ja/või 

juhtimise kogemuse kaudu; 
2.1.4. Anda klubi liikmetele võimalus erialaste teadmiste ja kogemuste saamiseks 

õppekavaväliselt. 
2.2. Klubi põhitegevused eesmärkide elluviimiseks on järgmised: 

2.2.1. Klubi tegevus toimub töörühmades, mille eesmärgid ja tegevused on kinnitatud 
kodukorras. 

2.2.2. Klubi korraldab geograafia uurimisprobleeme käsitlevaid üritusi nii klubi liikmetele kui 
teistele geograafiast huvitatud isikutele. 

 
 

3. Liikmed 
3.1. Klubi liikmeks võivad olla Tartu Ülikooli geograafia osakonna üliõpilased ja teised 

geograafiast huvituvad alla 30-aastased noored. 
3.2. Klubi liikmete arv ei ole piiratud. 
3.3. Klubi liikmeks astumise kord: 

3.3.1. Klubi liikmeks astuda sooviv isik esitab klubi juhatusele avalduse klubi kodukorras 
kinnitatud viisil. 

3.3.2. Klubi liikmestaatuse kinnitab liikmemaksu laekumine klubi pangaarvele, kui see on 
määratud klubi kodukorras. 

3.3.3. Kui klubi kodukorra järgi puudub klubi liikmetele liikmemaks, kinnitab liikmestaatuse 
avalduse esitamine punktis 3.3.1. mainitud viisil. 

3.4. Klubi liikme õigused: 
3.4.1. Võtta osa klubi tegevusest; 
3.4.2. Osaleda klubi üldkoosolekutel, esitada ja valida klubi juhatuse liikmete kandidaate ja 

kandideerida klubi juhatuse liikmeks; 
3.4.3. Esitada klubi juhatusele arupärimisi selle tegevuse kohta; 
3.4.4. Osaleda klubi korraldavatel üritustel; 
3.4.5. Lahkuda klubist omal soovil, esitades selleks avalduse klubi juhatusele klubi 

kodukorras kinnitatud viisil. 
3.4.6. Klubi liikme õpingute lõppedes arvatakse klubi liige vilistlaskonda juhul, kui klubi liige 

ei ole avaldanud järgneva õppeaasta 1. septembriks soovi jätkata klubi aktiivse liikmena 
kodukorras kinnitatud viisil. 

3.5. Klubi liikme kohustused: 
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3.5.1. Tunnustada ja järgida klubi põhikirja ja kodukorda; 
3.5.2. Järgida seoses klubi tegevusega juhatuse antud juhiseid, vastavalt kodukorras sätestatud 

viisile; 
3.5.3. Liikmelisust ei saa enne lõpetada, kui liige ei ole oma kohustusi klubi ees täitnud või 

neid edasi delegeerinud. 
 
 

4. Vilistlaskond 
4.1. Klubi liikmest saab vilistlane, kui 

4.1.1. Liige avaldab soovi klubist lahkuda pärast vähemalt kolme semestri pikkust 
liikmestaatust; 

4.1.2. Liige lõpetab õpingud ega avalda soovi klubi liikmena jätkata. 
4.2. Vilistlase õigused: 

4.2.1. Anda nõu ja teha ettepanekuid tegevatele klubi liikmetele ja juhatusele; 
4.2.2. Saada osa vilistlastele suunatud üritustest. 

 
 

5. Klubi üldkoosolek 
5.1. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline siis, kui 

kohal on enam kui pooled klubi liikmetest. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik klubi liikmed. 
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

5.2.1. Klubi põhikirja muutmine; 
5.2.2. Klubi kodukorra muutmine; 
5.2.3. Klubi juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine; 
5.2.4. Klubi majandusaasta aruande kinnitamine; 
5.2.5. Klubi tegevuse reorganiseerimine või likvideerimine. 

5.3. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt ühe korra õppeaastas. 
5.4. Üldkoosoleku kvoorumi moodustumise kord: 

5.4.1. Punktides 5.2.2. ja 5.2.4. nimetatud juhtudel on otsuse vastuvõtmiseks vajalik enam kui 
50% üldkoosolekul osalenud klubi liikmete poolthääli; 

5.4.2. Punktis 5.2.1. nimetatud juhul on otsuse vastuvõtmiseks vajalik enam kui 75% 
üldkoosolekul osalenud klubi liikmete poolthääli; 

5.4.3. Punktis 5.2.3 nimetatud juhul osutub igale juhatuse liikme kohale valituks 
lihthäälteenamuse saavutanud kandidaat. Kõik juhatuse liikmed on eraldi valitavad;  

5.4.3.1. Juhul kui ühele juhatuse liikme kohale on üks kandidaat, on valituks osutumiseks 
vajalik enam kui 50% üldkoosolekul osalenud klubi liikmete poolthääli; 

5.4.3.2. Juhul kui presidendi kohale on rohkem kui üks kandidaat, toimub hääletus kahes 
voorus. Esimesest voorust saab edasi üks presidendikandidaat 
lihthäälteenamusega. Sealjuures on vajalik koguda enam kui 25% üldkoosolekul 
osalenud liikmete häältest. Teises voorus on vajalik koguda enam kui 75% 
üldkoosolekul osalenud liikmete häältest; 

5.4.3.3. Kandideerida on võimalik mitmele juhatuse liikme kohale. Juhul kui kandidaat 
osutub valituks mitmel positsioonil, peab ta valima ühe positsiooni. Loobutud 
positsioon täidetakse paremusjärjestuse alusel; 

5.4.3.4. Juhatuse liikmete kohtadele, mis jäävad täitmata, määrab täitja valitud president; 
5.4.3.5. Juhul kui presidendi koht jääb täitmata, korraldatakse uus üldkoosolek. Kahe 

üldkoosoleku vahele peab jääma vähemalt 7 päeva. 
5.4.4. Punktis 5.2.5. nimetatud juhul on vajalik vähemalt 75% klubi liikmete üldkoosolekust 

osavõtt ning vähemalt 75% neist peavad otsuse poolt hääletama. 
5.5. Korraliste üldkoosolekute vaheajal võidakse kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek, kui 

seda peab vajalikuks klubi juhatus või 25% klubi liikmeskonnast. 
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6. Klubi juhatus 
6.1. Klubil on juhatus, mis juhib ja esindab klubi. 
6.2. Klubi juhatus koosneb neljast liikmest, kes määratakse üldkoosoleku poolt klubi liikmete 

hulgast punktis 5.4.3 sätestatud korras. 
6.3. Klubi juhatuse liikmete õigused ja kohustused: 

6.3.1. President: 
6.3.1.1. Koordineerib klubi igapäevast tegevust; 
6.3.1.2. Kutsub kokku ja viib läbi üldkoosolekud ja juhatuse koosolekud; 
6.3.1.3. Annab klubi üldkoosolekul aru klubi juhatuse tegevusest; 
6.3.1.4. Jagab ülesandeid juhatuse liikmete vahel ja kontrollib nende täitmist; 
6.3.1.5. Esindab klubi kõikides klubiga seonduvates õigustehingutes. 

6.3.2. Kommunikatsioonijuht: 
6.3.2.1. Asendab vajadusel juhatuse presidenti; 
6.3.2.2. Juhib klubi juhatuse ja klubi liikmete vahelist kommunikatsiooni; 

6.3.2.3. Vastutab klubi tegevuse sotsiaalmeedias kajastamise eest. 
6.3.3. Raamatupidaja: 

6.3.3.1. Vastutab organisatsiooni finantsvahendite eest; 
6.3.3.2. Hoiab klubi juhatust kursis klubi finantsolukorraga; 
6.3.3.3. Tagab klubi finantsaruandluse õigsuse ja klubi finantside õiguspärase kasutuse; 
6.3.3.4. Kontrollib liikmemaksu laekumist. 

6.3.4. Geograafide erialaorganisatsiooni Euroopa-suunaline kontaktisik: 
6.3.4.1. Suhtleb Euroopa institutsioonide kontaktisikutega; 
6.3.4.2. Vahendab infot kongresside, vahetuste jt rahvusvaheliste ürituste kohta klubi 

liikmetele. 
6.4. Klubi juhatuse liikmetel võib lisaks eelmainitud õigustele ja kohustustele olla ka teisi 

ülesandeid ja ametinimetusi, vastavalt klubi tegevusele ja juhatuse otsusele. 
 

7. Klubi vahendid 
7.1. Klubi vahendid moodustuvad: 

7.1.1. Mitmesugustest klubi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate ürituste korraldamisel 
saadavatest tuludest; 

7.1.2. Eesti Vabariigi ettevõtete, asutuste, fondide ja organisatsioonide vastavatest eraldistest 
ja annetustest ning üksikisikute annetustest; 

7.1.3. Välisriikide ettevõtete, asutuste, fondide ja organisatsioonide eraldistest ja annetustest 
ning üksikisikute annetustest; 

7.1.4. Liikmemaksudest, mille suuruse kinnitab klubi üldkoosolek kodukorraga; 
7.1.5. Klubil on õigus vastu võtta annetusi, pärandusi ja teisi toetusi. 

 
 

8. Klubi reorganiseerimine ja likvideerimine 
8.1. Klubi reorganiseerimise või likvideerimise otsustab üldkoosolek, punktides 5.2.5. ja 5.4 

nimetatud viisil. 
8.2. Klubi likvideerimisega seonduvad küsimused lahendatakse klubi üldkoosolekul valitud 

vabatahtliku likvideerimiskomisjoni poolt; üldkoosolekul määratakse likvideerimiskomisjoni 
volituste tähtaeg. 

8.3. Klubi likvideerimiskomisjoni ülesanded: 
8.3.1. Lõpetada klubi toimingud; 
8.3.2. Teatada Eesti Vabariigi seadustes ette nähtud korras klubi tegevuse lõpetamisest; 
8.3.3. Kutsuda kokku võlausaldajad ja rahuldada nende nõuded; 
8.3.4. Jaotada nõuete rahuldamisest üle jäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele. 

8.4. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle 
sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule või sihtasutusele. 


