ŠVEITSI EESTI SELTSI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1 Šveitsi Eesti Selts (edaspidi „Selts“) on asutatud 28. juunil 1953.
1.2 Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev mittetulundusühing.
1.3 Selts kui eraõiguslik juriidiline isik juhindub oma tegevuses Šveitsi Konföderatsiooni
seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja Seltsi organite otsustest.
1.4 Seltsi juriidiline aadress on Seltsi presidendi elukoht Šveitsis.
1.5 Seltsi eesmärkideks on ühendada Šveitsis elavaid eestlasi, hoida ja edendada eesti keelt ja
kultuuri Šveitsis ning luua ja säilitada sõprussidemeid šveitslastega. Nendel eesmärkidel
organiseerib Selts kultuuri- ja seltskondlikke üritusi ning vahendab oma tegevusvaldkonda
puudutavat teavet Seltsi liikmetele ja avalikkusele.
1.6 Selts võib enda nimel sõlmida lepinguid, omada nii varalisi kui mittevaralisi õigusi ja kohustusi,
avada pangaarveid.
1.7 Selts on asutatud määramata ajaks.

II LIIKMED
2.1 Seltsi liikmed jagunevad täisliikmeteks ja toetajaliikmeteks.
2.2 Seltsi täisliikmed on Šveitsis elavad Eestist pärit või Eesti juurtega täiskasvanud füüsilised isikud,
kes on avaldanud soovi liikmeks astuda, kes tunnustavad Seltsi põhikirja ja tasuvad liikmemaksu.
Juhatus võib teha erandeid liikmemaksu tasumise osas.
2.3 Toetajaliikmeteks võivad olla isikud, kes soovivad kaasa aidata Seltsi põhikirjaliste eesmärkide
saavutamisele. Toetajaliikmetel puudub üldkoosolekul hääleõigus.
2.4 Iga liige võib Seltsist välja astuda, esitades Seltsi presidendile vastava avalduse. Seltsi liige, kes
kahe üksteisele järgneva aasta jooksul pole tasunud liikmemaksu, loetakse Seltsist lahkunuks ja
Seltsi juhatuse otsusega kustutatakse Seltsi nimekirjast.

III JUHTIMINE
3.1 Seltsi organiteks on üldkoosolek, juhatus ja revisjonikomisjon.
3.2 Seltsi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku pädevuses on Seltsi
finants- ja tegevusaruannete kinnitamine; eelarve ja tegevuskava vastuvõtmine; seltsi presidendi,
juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine; liikmemaksu suuruse määramine;
põhikirja muutmine ja seltsi tegevuse lõpetamine.
3.3 Seltsi üldkoosolekul on hääleõigus Seltsi täisliikmetel, kes on tasunud eelmise aasta liikmemaksu.
3.4 Seltsi korraline üldkoosolek toimub igal teisel aastal seoses Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamisega. Juhatus võib kokku kutsuda erakorralise üldkoosoleku, kui ta peab seda vajalikuks
või kui vähemalt viis Seltsi liiget seda nõuavad.
3.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata esindatud liikmete arvust. Üldkoosoleku
kokkukutsumisest teatab juhatus Seltsi liikmetele vähemalt kaks nädalat ette.

3.6 Üldkoosolek otsustab kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega avaliku hääletamise teel.
3.7 Seltsi president ja juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul kaheks tegevusaastaks. Juhatus
koosneb presidendist ja vähemalt kahest juhatuse liikmest. Seltsi juhatus on Seltsi täidesaatev
organ, kes juhib ja esindab Seltsi üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatus korraldab Seltsi tegevust
vastavalt Seltsi põhikirjalistele eesmärkidele ja üldkoosoleku otsustele. Juhatusel on õigus
moodustada Seltsi allorganisatsioone, pidevaid või ajutisi töörühmi ning kutsuda abilisi liikmete
hulgast ürituste läbiviimiseks.
3.8 Revisjonikomisjon koosneb kahest liikmest ja valitakse üldkoosolekul kaheks tegevusaastaks.
Revisjonikomisjoni ülesanne on kontrollida Seltsi raamatupidamise õigsust.
IV RAHALISED VAHENDID
4.1 Seltsi sissetulekud on liikmemaksud, toetused ja annetused. Liikmemaksu suuruse määrab
üldkoosolek. Selts kasutab saadud rahalisi vahendeid oma põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
4.2 Seltsi finantsaasta ühtib kalendriaastaga: algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
4.3 Seltsi raamatupidaja esitab igal aastal Seltsi revisjonikomisjonile Seltsi finantsaasta
raamatupidamise aruande koos Seltsi arveldusarve dokumentidega läbivaatamiseks.
4.4 Seltsi üldkoosolekul annab raamatupidaja liikmetele aru Seltsi rahanduslikust seisust.
Üldkoosolek kinnitab finantsaasta aruanded.

V LÕPPSÄTTED
5.1 Seltsi tegevuse lõpetamine ja rahaliste vahendite likvideerimine on Seltsi üldkoosoleku
pädevuses.
5.2 Muid selles põhikirjas käsitlemata küsimusi reguleerivad Šveitsi Konföderatsiooni üldriiklikud ja
ühingute kohta käivad õigusaktid.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Seltsi üldkoosolekul 21. veebruaril 2015.

