MITTETULUNDUSÜHINGU
JCI RAKVERE
PÕHIKIRI
Mittetulundusühing JCI Rakvere (edaspidi koda) on asutatud Rakveres 1989. aastal.
Koja põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 23.11.2007 aastal toimunud üldkoosolekul
Rakveres.
1. Koda korraldab oma tegevust vastavuses Eesti Vabariigi seaduste, Rakvusvahelise
Noortekoja (Junior Chamber International, edaspidi JCI) põhikirja, JCI Estonia
põhikirja ja käesoleva põhikirjaga. Koda on JCI Estonia täieõiguslik liige.
2. Koda on füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei
ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Koja tulu kasutatakse üksnes põhikirjas
sätestatud eesmärgi saavutamiseks.
3. Koja nimi on:
MITTETULUNDUSÜHING JCI RAKVERE. Koda kasutab eestikeelses suhtluses ka
nime eestikeelset vastet Rakvere Noortekoda.
4. Koja asukoht on Eesti Vabariik, Rakvere linn.
5. Koja eesmärgiks on aidata kaasa ühikonna arengule, andes noortele võimaluse
arendada endas liidrivõimeid, vastutustunnet ühiskonna ees, sõprust rahvuste vahel
ning seeläbi olla toeks Rakvere ja selle ümbruskonna majanduslikule ja sotsiaalsele
arengule, samuti rahvusvaheliste sidemete laiendamisele.
6. Seatud eesmärgi saavutamiseks koda:
6.1. Süvendab oma liikmetes riigi kodaniku tähenduse ning sellest tuleneva
vastutuse mõistmist;
6.2. Arendab erinevate tegevusalade inimeste vastastikuseid sidemeid, mõistmist ja
koostööd;
6.3. Annab koja liikmetele võimaluse osalemiseks erinevates
koolitusprogrammides;
6.4. Võtab osa Rakvere ja selle ümbruskonna arendamisele suunatud projektide
väljatöötamisest ja elluviimisest.
7. Koda hoidub mistahes poliitilisest ning religioossest tegevusest, koja liikmed hoiduvad
oma isiklike ja ametiasjade ajamisel igasugusest tegevusest, mis võiksid viidata koja
seotusele mistahes poliitilise või religioosse tegevusega.
8. Koja liikmeteks võib olla iga 18 kuni 40 aasta vanune füüsiline isik.
9. Koja liikmeteks vastuvõtmisele eelneb kuni üheaastane liikmekandidaadi aeg.
Liikmekandidaat ei oma hääleõigust ning ei saa olla valitud. Liikmekandidaadiks
arvatakse isikud kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.
10. Koja liikmeks vastu võtmine otsustatakse kandidaadiaja täitumisele järgneval juhatuse
koosolekul.
11. Koja liikmel on õigus:
11.1. Valida ja olla valitud koja juhtorganisse;
11.2. Saada igakülgset informatsiooni koja tegevuse kohta;
11.3. Osaleda koja poolt korraldavatel üritustel;
11.4. Osaleda koja tegevust puudutavate küsimuste arutelul ning esitada
ettepanekuid koja tegevuse kohta.
12. Koja liige kohustatud:
12.1. Järgima koja põhikirja ja täitma juhtorganite otsuseid;
12.2. Osalema koja tegevuses ja ennast pidevalt täiendama;

12.3. Tasuma õigeaegselt koja üldkoosoleku otsusega kehtestatud liikmemaksu;
12.4. Täitma teisi endale võetud kohustusi koja suhtes.
13. Koja liikme 40 – aastaseks saamisel või omal soovil kojast lahkumise korral arvatakse
iskud liikmete nimekirjast vlja kalendriaasta lõpu seisuga, millal vanus täitus või
lahkumissoov esitati.
14. Koja üldkoosolekul on õigus arvata liikmeskonnast välja isikud, kes ei ole järginud
käesoleva põhikirja sätteid.
15. Koja kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutusb kokku koja juhatus.
16. Korralised üldkoosolekud toimuvad kaks korda aastas:
16.1. Teisel poolaastal, kus valitakse koja president, määratakse koja juhatus ja
valitakse revident;
16.2. Aasta esimeses kvartalis, kus kuulatakse ära ja kinnitatakse koja juhatuse ja
revidendi aruanne.
17. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on koja presidendil, koja juhatusel
ning vähemalt 1/10 koja liikmetest.
18. Koja üldkoosoleku kutse koos päevakorraga saadetakse koja liikmetele vähemalt 7
päeva enne selle toimumist.
19. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 51% koja liikmetest.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul
osalenud koja liikmetest, kui „Mittetulundusühingu seaduses“ ei ole sätestatud teisiti.
20. Koda juhib ja esindab koja juhatus, kuhu määratakse viis kuni seitse liiget. Koja
juhatuse tegevust juhib koja üldkoosolekul valitud president. Koja juhatus määratakse
üheks aastaks.
21. Koja juhatuse liikmete poolt oma ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise
otsustab koja üldkoosolek.
22. Koja tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles
jäänud vara üle MTÜ-le JCI Estonia (registrikood 80089741).

