
 
  

  

 STOCKHOLMI EESTI  HUVIKOOL 

 

 PÕHIKIRI 

  

 § 1 Nimi, eesmärgid, asukoht 

 

Stockholmi Eesti Huvikool (edaspidi Huvikool), rootsi keeles Estniska Kulturskolan i Stockholm, on  

mittetulundusühing, mille eesmärgiks on eesti keele ja kultuuri alalhoidmine läbi õpetustegevuse. 

 

Huvikool asub Stockholmis.   

 

Huvikoolil on oma logo ja pitsat.  

 

Huvikool on 5. novembril 2006.a. Stockholmis Sirle Söödi, Karin Mickelssoni, Liiu Viru, Siret 

Luugima, Maarika Kukermaa, Kätlin Moiki ja Maire Villi poolt asutatud Mudilasringi õiguslik pärija. 

 

§ 2 Liikmeskond 

 

Huvikooli liikmeteks on kõik Huvikooli õpilased ja alla 18-a. õpilaste lapsevanemad, kes on tasunud 

vastaval tegevusaastal liikmemaksu.  

§ 3 Liikmemaks 

 

Liikmemaksu tasutakse igal aastal. Liikmemaksu suurus määratakse aastakoosolekul.   

§ 4 Tegevusaasta 

Ühingu tegevusaasta algab 1. septembril ja lõpeb järgneva aasta 31. augustil.  

§ 5 Juhatus 

Ühingu juhatus koosneb viiest liikmest ja kahest asendusliikmest, kes valitakse aastakoosolekul. 

Juhatus valitakse üheks aastaks. Esimees nimetatakse ametisse aastakoosolekul. Juhatuse siseselt 

nimetatakse ametisse abiesimees, sekretär, abisekretär ja laekur. Juhatus tuleb kokku siis, kui esimees 

või vähemalt kaks juhatuse liiget seda vajalikuks peavad. Kutse juhatuse koosolekule koos 

päevakorraga edastatakse kas suuliselt või kirjalikult vähemalt nädal enne koosoleku toimumist. 

Juhatus on otsustusvõimeline, kui kõik juhatuse liikmed ja asendusliikmed on koosolekule kutsutud 

ning kohal on vähemalt kaks juhatuse liiget ning esimees või aseesimees. Hääletamine on avalik. 

Võrdsete häälte puhul on esimehel või aseesimehel otsustav hääl. Kõik juhatuse koosolekud 

protokollitakse.   



Juhatus planeerib ja korraldab Huvikooli tegevust ning vastutab ühingu tegevuse ja majanduse eest.  

 

 

§ 6 Aastakoosolek 

Aastakoosolek on ühingu  kõrgeim otsustav organ. Korralised aastakoosolekud toimuvad hiljemalt 

septembrikuus. Kutse ning päevakorrapunktid saadetakse liikmetele vähemalt kaks nädalat enne 

koosoleku toimumist.  

Käsitletakse järgnevaid küsimusi:  

1) Esimehe, sekretäri ja protokolli kinnitaja ning häältelugeja valimine aastakoosoleku tarvis.  

2) Küsimus, kas aastakoosolek on nõuetekohaselt kokku kutsutud.  

3) Päevakorra kinnitamine. 

4) Juhatuse tegevus- ja majandusaruanne. 

5) Audiitori aastaaruanne. 

6) Juhatuse vastutusest vabastamine möödunud tegvusaasta suhtes.  

7) Valimised vastavalt §5.  

8) Juhatuse siseselt allkirjaõigusliku isiku valimine.  

9) Audiitori valimine üheks aastaks.  

10) Valimistoimkonna valimine.  

11) Tulevase tegevusaasta liikmemaksu määramine.  

12) Juhatuse esitatud küsimused.  

13) Muud küsimused. 

Erakorraline aastakoosolek kutsutakse kokku, kui sellise ettepaneku on teinud juhatus või 1/5 

ühingu liikmetest. Hääleõigus on vaid neil liikmetel, kes on vastavalt kehtestatud korrale tasunud 

liikmemaksu.  

§ 7 Põhikirja muudatused 

Põhikirja saab muuta aastakoosoleku otsusega 2/3 aastakoosolekul kohalolevate hääleõiguslike 

häälteenamusega. 

§ 8 Likvideerimine 

Ühingu likvideerimist otsustatakse üldkoosolekul 2/3 häälte enamusega, mille järel loovutatakse 

selle varad mõnele teisele eesti ühingule 

 

Muudetud 10.10.2010  aastakoosolekul- § 1 lg 2, § 2 lg 1, § 2 lg 2.  

Muudetud 25.09.2011 aastakoosolekul- Mudilasringi nimi asendatakse nimega Stockholmi Eesti 

Huvikool (SEH). 

Muudetud 01.09.2013 aastakoosolekul- 1. Muuta § 1 lg 1 SEH nimi rootsi keeles, § 1 lg 1 SEH 

eesmärk, § 1 lg 2 SEH asukoht, § 2 liikmeskond, § 4 tegevusaasta. 


