
EESTI ANTROPOSOOFILISE SELTSI PÕHIKIRI 

 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Selts on mittetulundusühing ametliku nimetusega Eesti Antroposoofiline Selts (edaspidi 
“selts”). 

1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinna linn. 

1.3. Seltsi tegevuse eesmärgiks on koondada koostööks füüsilisi isikuid, kes tahavad vaimse 
maailma tunnetuse põhjal kaasa aidata nii üksikinimese kui ka kogu inimkonna hingelise ja vaimse 
elu arengule, tuginedes antroposoofilisele vaimuteadusele, nii nagu seda viljeldakse Vabas 
Vaimuteaduse Kõrgkoolis Goetheanumis (Freie Hochschule der Geisteswissenschaft), asukohaga 
Dornach, Šveits. 

1.4. Selts on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi 
õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. 

 

2. SELTSI LIIKMED. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA 
KORD. 

2.1. Seltsi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes on oma huvi seltsi eesmärkide vastu 
tõendanud. 

2.2. Seltsi liikmeks astumisel esitab liikmeks soovija seltsi juhatusele kirjaliku avalduse koos ühe 
seltsi liikme soovitusega. 

2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab seltsi liige juhatusele kirjaliku avalduse. 

2.4. Seltsi liikme võib arvata seltsist välja, kui ta ei võta kolme aasta jooksul osa seltsi 
üldkoosolekutest ega ei maksa liikmemaksu. 

2.5. Seltsi liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks üldkoosoleku otsusega määratud 
suuruses ja korras. Selts väljastab liikmele liikmepileti. 

 

3. SELTSI LIIKME ÕIGUSED, KOHUSTUSED. 

3.1. Seltsi liikme õigused ja kohustused tekivad tema seltsi liikmeks arvamise päevast alates. 

3.2. Seltsi liikmel on õigus: 

3.2.1. osaleda seltsi üldkoosolekutel; 

3.2.2. olla valitud seltsi juhtimisorgani liikmeks; 
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3.2.3. saada seltsi juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta; 

3.2.4. juhtida seltsi juhtorgani tähelepanu sellele, et seltsi tegevuse eesmärgi elluviimine toimuks 
vastavalt seltsi huvidele. 

3.3. Seltsi liige on kohustatud: 

3.3.1. jälgima seltsi tegevuses osalemiseks põhikirja ja seltsi organite otsuseid; 

3.3.2. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu; 

3.3.3. tagastama seltsist väljaastumisel või väljaarvamisel seltsi liikmepileti;  

3.3.4. teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi ja 
isikukoodi ning informeerima kontaktandmete muutumisest hiljemalt kahe kuu jooksul peale 
muutumist. 

 

4. SELTSI JUHTIMINE 

4.1.  Seltsi juhtimisorganid on üldkoosolek ja juhatus. 

4.2. Üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan, selle ainupädevusse kuulub: 

4.1.1. põhikirja vastuvõtmine, muutmine ja täiendamine; 

4.1.2. seltsi ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine; 

4.1.3. juhatuse valimine, ennetähtaegne tagasikutsumine, volituste tähtaja määramine ja 
pädevuse kehtestamine; 

4.1.4. juhatuse tegevuse kontrollimine ja sellele hinnangu andmine; 

4.1.5. aasta tegevuskava kinnitamine; 

4.1.6. raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine. 

4.3. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Seltsi juhatus kutsub korralise üldkoosoleku 
kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. 

4.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus 15 päeva jooksul alates kirjaliku avalduse 
saabumisest, kui seda nõuab vähemalt 1/10 seltsi liikmetest või kontrollorgan. 

4.5. Kui juhatus ei ole üldkoosolekut kokku kutsunud, on seltsi liikmetel õigus omal initsiatiivil 
üldkoosolek kokku kutsuda. 

4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb kirjalikult ette teatada 15 päeva enne koosoleku 
toimumist. Üldkoosoleku kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg, koht ja 
päevakord. 
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4.7. Seltsi liikmete üldkoosolekul on igal seltsi liikmel üks hääl. 

4.8. Seltsi liige võib hääleõigust kasutada esindaja kaudu volikirja alusel. 

4.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle ½ seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekule 
ei ilmunud nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama 
päevakorraga. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata 
kokkutulnud liikmete arvust, kuid juhul, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt kaks liiget. 

4.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenuist. 
Põhikirja muutmise, täiendamise ja seltsi ümberkujundamise või likvideerimise otsus on vastu 
võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul osalenuist. 

4.11. Üldkoosoleku toimumise kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku 
juhataja ja protokollija. 

4.12. Üldkoosoleku otsus jõustub vastuvõtmise momendist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. 

4.13. Seltsi tegevust juhib ja seltsi esindab juhatus. Juhatus on seltsi alaliselt tegutsev 
juhtimisorgan. 

4.14. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige, kui üldkoosoleku otsusega ei 
ole määratud piirangut. 

4.15. Seltsi juhatus valitakse ühe- kuni seitsmeliikmeline. Juhatuse liikmed ja juhatuse esimehe 
valib üldkoosolek ametisse kuni kolmeks aastaks. 

4.16. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse 
liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu konsensusega. 

4.17. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osa 
võtnud juhatuse liikmed. 

4.18. Juhatuse liikme võib üldkoosolek ennetähtaegselt tagasi kutsuda üksnes kohustuste täitmata 
jätmise tõttu, võimetuse korral seltsi juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. 

4.19. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 300 000 krooni, sooritamiseks peab 
juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult. 

 

5. SELTSI LIKVIDEERIMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE. 

5.1 Seltsi likvideerimine ja ümberkujundamine toimub õigusaktidega ettenähtud korras. 

5.2 Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara 
samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele. 

 

Põhikiri on kinnitatud 10.02.2001. 


