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Mittetulundusühingu Eesti Sõudeliit Põhikiri
1. Üldsätted
1.1. Nimetus eesti keeles: Eesti Sõudeliit (lühendatult: ESL)
1.2. Eesti Sõudeliidu asukoht on Tallinn.
1.3. Eesti Sõudeliit (edaspidi Liit) on avalikes huvides heategevuslikel eesmärkidel tegutsev
mittetulundusühingute liit, kes ühendab Eestis sõudmisega tegelevaid mittetulundusühinguid
selle spordiala edendamiseks ning tegevuse koordineerimiseks.
1.4. Liidu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel,
juhtorganite valitavusel alt üles ja valitud juhtide aruandlusel Liidu liikmete ees.
1.5. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast,
Rahvusvahelisse Sõudeföderatsiooni (FISA) juhtorganite otsustest ning nendega kooskõlas
kehtestatud muudest aktidest ja otsustest.
1.6. Liit on põhikirjalise tegevusega tulu mittetaotlev juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss ja
õigus avada ning sulgeda kontosid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal ning teostada
finantsoperatsioone.
1.7. Liit on tunnistatud 1938.a. loodud Eesti Sõudeliidu õigusjärglaseks alates 8.detsembrist 1989.a.
1.8. Liit on Rahvusvahelise Sõudeföderatsiooni (FISA) ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt
tunnustatud sõudmist ainuesindavaks organisatsiooniks Eesti Vabariigis.
2. Liidu eesmärk
2.1. Liidu eesmärgiks on sõudmise arendamise kaudu tipp-, võistlus-, rahva-, tervise- ja invaspordi
tasemel sportlike eluviiside propageerimise riigi elanikkonna seas.
2.2. Liidu ülesanneteks on:
2.2.1. liikmete ühishuvide kaitsmine, vastavate spordialaste sidemete arendamine teiste riikide
organisatsioonidega ja liikmete esindamine nii kodu- kui välismaal;
2.2.2. sõudmisega tegelevatele klubidele abi osutamine tipp-, võistlus- ja rahvasportlaste
spordimeisterlikkuse tõstmisel;
2.2.3. Liidu võistluskalendri koostamine ning riiklike tiitlivõistluste ja riikidevaheliste võistluste
korraldamine. Eesti koondiste ettevalmistamine ja võistlustele lähetamine;
2.2.4. kohtunike ja treenerite väljaõppe ning enesetäienduse koordineerimine, nende atesteerimine ja
metoodiliste materjalide väljatöötamine;
2.2.5. infrastruktuuri arendamine sõudmisega tegelemiseks.
2.3. Eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks Liit:
2.3.1. korraldab üleriigilisi tiitlivõistlusi, rahvusvahelisi võistlusi ning muid spordiüritusi;
2.3.2. arendab koostööd teiste spordiorganisatsioonidega, avaliku sektori asutustega, ettevõtetega ja
üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
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2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

koostab spordiala kalenderplaani ja edetabelid, määrab Eesti koondised võistlusteks nii kodukui välismaal, töötab välja võistluste juhendid ja treeninguteks metoodilisi materjale,
autasustab sportlasi ning sporditöötajaid;
lähtub Liidu liikmete poolt Liidu vara kasutamisel Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
autasustab ja stimuleerib sõudespordi arendamisel silma paistnud isikuid ja organisatsioone,
annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.

3. Liidu liikmeks vastuvõtmise ning Liidust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord
3.1. Liidu liikmeks võivad olla mittetulundusühingud (spordiklubid, seltsid jt. ühingud), kelle
tegevuse eesmärgiks või üheks eesmärkidest on sõudmise harrastajate ühendamine ning
sporditegevuse läbiviimine.
3.2. Liidu toetajateks võivad olla kõik Liidu tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata
soovivad asutused, ettevõtted ja organisatsioonid, ning üksikisikud nii kodu- kui ka välismaal,
kes tunnistavad Liidu põhikirja ning kellega on sõlmitud vastav koostööleping.
3.3. Liidul peab olema vähemalt kaks liiget. Kui Liidu liikmete arv langeb alla kahe, peab juhatus
kolme kuu jooksul esitama Liidu lõpetamise avalduse.
3.4. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab ja arvestust korraldab juhatus. Liidu liikmeks astumisel
tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse avalduse laekumisele järgneval
korralisel koosolekul.
3.5. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks
vastuvõtmise otsustab Liidupäev.
3.6. Liikmelisust Liidus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isikust liikme
lõppemise korral tema liikmelisus Liidus lõpeb.
3.7. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.
Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmelisus Liidus lõpeb.
Juriidilisest isikust liikmes teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku
liikmelisus.
3.8. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel Liidust välja astuda igal ajal, teatades sellest ette kolm
kuud.
3.9. Liikme võib Liidust välja arvata järgmistel juhtudel:
1) Põhikirja ja teiste organite poolt oma pädevuse piires kehtestatud aktide ja ettekirjutuste
süstemaatilisel rikkumisel;
2) Liidu olulisel määral kahjustamise tõttu;
3) Liidu liige ei võta osa Liidu tegevusest.
3.10. Liikme väljaastumise ja väljaarvamise küsimused otsustab Liidu juhatus. Väljaarvatav liige võib
nõuda, et tema väljaarvamise otsustab Liidupäev.
3.11. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud aastamaksu tasuma kogu
majandusaasta eest.
3.12. Isikul, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale.
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4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1. Liidu liikmel on õigus:
1)
osaleda Liidu tegevuses selle eesmärkide ja ülesannete täitmisele kaasa aitamiseks;
2)
osaleda esindajate kaudu hääleõiguslikena Liidupäeval;
3)
saada Juhatuselt vajalikku informatsiooni Liidu tegevuse kohta;
4)
valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse, ning esindada Liitu selle
juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
5)
saada Liidupäeva protokolli või selle osa ärakiri;
6)
oma juhtorgani otsusel ja Juhatusele esitatud avalduse alusel Liidust välja astuda;
7)
osaleda Liidu poolt moodustatud ühenduste töös;
8)
kasutada Liidu sümboolikat vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale.
4.2. Liidu liige on kohustatud:
1)
Järgima Liidu põhikirja ning teisi valitud organite ning ametiisikute poolt oma
pädevuse piires kehtestatud akte ning ettekirjutusi;
2)
osalema oma esindajate kaudu Liidupäeval ning valitavatesse organitesse kuulumisel
nende töös;
3)
heaperemehelikult ning säästlikult kasutama Liidu vara;
4)
juhinduma spordieetika nõuetest ning hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel
Liidu mainet;
5)
tasuma õigeaegselt liikmeks vastuvõtmisel sisseastumismaksu ning Juhatuse poolt
määratud aegadel aastamakseid;
6)
Liidust lahkumisel likvideerima võlgnevused Liidu ees.
5. Liidu vahendid ja vara
5.1. Liidu vahendid ja vara moodustavad:
1)
sisseastumis- ja aastamaksud;
2)
kodu- ja välismaa juriidiliste ja üksikisikute toetused ning pärandused;
3)
Liidu poolt korraldatavatelt üritustelt laekuvad tulud ning Liidu varadelt saadavad
sissetulekud;
4)
Liidu majandustegevusest laekuvad vahendid;
5)
EOK-lt, valitsus- ja muudelt avaliku sektori asutustelt saadavad toetused;
5.2. Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse Liidu eesmärkide
saavutamiseks kooskõlas käesoleva Põhikirjaga ja kehtivate õigusaktidega.
5.3. Liit peab oma finantsmajandusliku tegevuse, vahendite ja vara üle arvestust kooskõlas kehtiva
seadusandlusega, Hea Raamatupidamise Tavaga ja Raamatupidamise Sisekorraeeskirjadega.
6. Juhtimine
Liidupäev
6.1. Liidu kõrgeimaks organiks on Liidupäev, mis vastab Mittetulundusühingute seaduses sätestatud
üldkoosolekule.
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6.2. Liige osaleb Liidupäeval oma seadusliku esindaja kaudu või esindaja kaudu kellele on antud
kirjalik volikiri. Igal Liidu liikmel on 1 (üks) hääl. Liige ei või hääletada, kui Liidupäev otsustab
temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
6.3. Liidupäeva ainupädevusse kuulub:
1)
põhikirja muutmine;
2)
eesmärgi muutmine;
3)
Presidendi määramine;
4)
Juhatuse liikmete määramine;
5)
juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
6)
järelvalve ja selle korraldamine Liidu teiste organite tegevuse üle;
7)
uue aasta töösuundade ja eelarve kinnitamine;
8)
sisseastumis- ja aastamaksude suuruse kehtestamine;
9)
majandusaasta aruannete ja tegevusaruannete kinnitamine;
10) Liidu lõpetamise otsustamine.
11) Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse
6.4. Liidupäeva kutsub kokku Juhatus seaduses või põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras, kuid
mitte harvemini kui kord aastas.
6.5. Juhatus peab Liidupäeva kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul Liidupäeva kokku ei kutsu, võivad
taotlejad Liidupäeva ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.6. Juhatus peab Liidu liikmetele Liidupäeva toimumise päevast vähemalt 14 (neliteist) päeva
kirjalikult ette teatama, näidates koosoleku läbiviimise aja, koha ning päevakorra.
6.7. Liidupäev on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud 50% pluss 1 Liidu
liiget.
6.8. Kui Liidupäev ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus mitte varem kui 7 päeva jooksul
kokku uue Liidupäeva sama päevakorraga. Uus Liidupäev on pädev vastu võtma otsuseid,
sõltumata Liidupäeval osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui Liidupäeval
osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 Liidu liikmeid.
6.9. Kui Liidupäeva kokkukutsumisel on rikutud eelpool nimetatud nõudeid, ei ole Liidupäev
õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui Liidupäeval osalevad või on esindatud
kõik Liidu liikmed.
6.10. Liidupäev on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Liidupäeva kokkukutsumisel
teatavaks tehtud.
6.11. Hääletamine toimub vastavalt Liidupäeval vastu võetud reglemendile kas avaliku või salajase
hääletamise teel.
6.12. Liidupäeva kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
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Juhatus
6.13. Liidupäevade vahelisel ajal juhib Liidu tegevust Juhatus. Juhatusse kuulub vähemalt 5 (viis)
liiget. Juhatuse liikmed valitakse Liidupäeval lihthäälteenamusega.
6.14. Juhatuse liikmed valitakse neljaks aastaks. Liidupäev võib Juhatuse liikme, kes ei ole õigustanud
Liidu liikmete usaldust, enne tähtaega tagasi kutsuda. Avalduse tagasikutsumise kohta võivad
teha Liidu liikmed ja see tuleb esitada juhatusele Liidupäeva päevakorda võtmiseks.
6.15. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasiastunud liikmed
võidakse asendada järgmisel Liidupäeval juhatuse valimiskorra alusel.
6.16. Liidu Juhatuse koosolekud kutsub kokku President vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui
üks kord kvartalis.
6.17. Juhatus otsustab kõik Liidu tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud küsimused, mis
Põhikirja järgi kuuluvad Liidupäeva ainupädevusse.
6.18. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole Juhatuse liikmetest. Otsused
loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab üle poole koosolekust osavõtvatest Juhatuse liikmetest.
Häälte pooleks jagunemisel otsustab Presidendi või tema volitusel koosolekut juhatava Juhatuse
liikme hääl.
President
6.19. President kuulub Juhatuse koosseisu ja juhib selle tööd.
6.20. President tegutseb Põhikirja alusel ning esindab Liitu kõigis organisatsioonides.
6.21. President valitakse Liidupäeval lihthäälteenamusega.
Peasekretär (tegevjuht)
6.22. Peasekretär valitakse ametisse Juhatuse poolt.
6.23. President sõlmib Juhatuse volitusel Peasekretäriga Töölepingu.
6.24. Peasekretär, tegutsedes Juhatuse volituse alusel:
1) viib ellu Juhatuse otsused
2) juhatab Liidu palgalist tööorganit – sekretariaati
3) esindab Liitu kõigis organisatsioonides,
4) avab Liidu nimel pankades arveid,
5) käsutab Juhatuse poolt antud kompetentsi piires Liidu vara ja vahendeid,
6) sõlmib Liidu nimel lepinguid,
7) annab Liidu nimel välja käskkirju, korraldusi ja volikirju,
8) korraldab Liidu juhatuse koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise,
9) tagab Liidu egiidi all toimuvate ürituste ettevalmistamise, eelarvestamise ja korraldamise,
10) võtab tööle ja vabastab töölt sekretariaadi töötajaid
Esindusõigus
6.25. Liitu esindab:
1) President kõigis õigustoimingutes
2) Peasekretär Juhatuse poolt antud volituste alusel
3) Juhatuse liikmed (va President) kõigis õigustoimingutes kahekaupa.
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Revisjonikomisjon
6.26. Revisjonikomisjon teostab järelevalvet Liidu teiste organite üle.
6.27. Revisjonikomisjoni koosseisu suuruse määrab Liidupäev.
6.28. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse ametisse lihthäälteenamusega neljaks aastaks.
Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi seast esimehe.
6.29. Revisjonikomisjoni liige ei või olla samal ajal juhatuse liige ega kuuluda sekretariaadi töötajate
koosseisu.
6.30. Revisjonikomisjon esitab oma tegevuse aruande Liidupäevale.
6.31. Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine või tagasiastumine toimub samadel alustel nagu
vastavad toimingud Juhatuse liikmega.
7. Lõpetamine
7.1. Liit lõpetatakse:
1)
Liidupäeva otsusega
2)
pankrotimenetluse alustamisel Liidu vastu;
3)
Liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
4)
Liidupäeva võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite
liikmed;
7.2. Liidu lõpetamise võib alati otsustada Liidupäeva otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt
on hääletanud üle 2/3 Liidu liikmetest.
7.3. Liidu lõppemisel see likvideeritakse. Likvideerimismenetlus toimub kooskõlas
Mittetulundusühingute seadusega.
7.4. Liidu likvideerijateks on Juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus,
kes määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse.
7.5. Liidu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase
eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule,
milline on kantud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kelle
põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub sõudmise edendamine.
Uus põhikirja redaktsioon on kinnitatud 08.02.2013.a toimunud Liidupäeva otsusega.
Mihkel Klementsov

/Juhatuse liige, asepresident/

Robert Väli

/Juhatuse liige/
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