
EESTI SETTERITE KLUBI PÕHIKIRI 
 
1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Eesti Setterite Klubi on mittetulundusühing, mis on moodustatud 03.02.1999 liikmete 
vaba algatuse alusel ning tegutseb liikmete soovidest ja huvidest lähtudes. 
1.2. Klubi on setterite aretustööd juhtiv ja korraldav ühendus, Eesti Kennelliidu liige. Oma 
tegevuses juhindub klubi põhikirjast, Eesti Vabariigi seadustest ja normatiivaktidest, 
Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni (Fédération Cynologique Internationale, FCI) ja 
Eesti Kennelliidu otsustest. 
1.3. Klubi on juriidiline isik, omab pitsatit ja pangaarvet. 
1.4. Klubi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 
1.5. Klubi eestikeelne nimetus: Eesti Setterite Klubi. 
Klubi ingliskeelne nimetus: Estonian Setters Club. 
 
2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED  
2.1. Klubi eesmärgid: 
2.1.1. loomadesse ja loodusesse mõistva suhtumise kujundamine; 
2.1.2. koertega seotud harrastustegevuse edendamine ja korraldamine; 
2.1.3. erialaste teadmiste süvendamine ja teadvustamine; 
2.1.4. setterite aretuse ja leviku suunamine; 
2.1.5. setterite kasvatajate ühendamine ühtseks organisatsiooniks; 
2.1.6. sidemete loomine analoogsete klubide, organisatsioonide, ühenduste ja üksikisikutega; 
2.1.7. setteritõugude aretuse taseme ja tõu kvaliteedi tõstmine. 
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks klubi: 
2.2.1. täidab ülesandeid, mis tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest; 
2.2.2. juhib, koordineerib ja kontrollib klubi liikmete poolt setteritega tehtavat tõuaretustööd; 
2.2.3. korraldab setterite näitusi, väljaõpet koertele ja koeraomanikele, tõualase kirjanduse ja 
teadmiste levitamist ja konsultatsioone; 
2.2.4. organiseerib ja viib läbi näituse- ja koolitusalade kohtunike erialast täiendkoolitust.  
2.7. Klubi põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmete ainelise tulu saamine/jaotamine. Tulusid 
kasutatakse üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Klubi majandustegevus 
tuleneb käesoleva põhikirja ülesannete täitmisest ning peab vastama Eesti Vabariigi 
seadusandlusele ja antud põhikirjale. 
2.8. Klubi vara moodustub: 
2.8.1. liikmete aastamaksudest ja sisseastumismaksudest; 
2.8.2. liikmetele osutatud tasulistest teenustest laekunud summadest; 
2.8.3. mitmesuguste ürituste ja näituste korraldamisest laekunud summadest; 
2.8.4. sponsorite toetustest ja annetustest; 
2.8.5. klubi tegevusest saadavast tulust – trükised, metoodilised materjalid, konsultatsioonid; 
2.8.6. muudest laekumistest. 
 
3. LIIKMESKOND 
3.1. Klubi liikmeks võib olla iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik. 
3.2. Liikmeks astuja võetakse klubi liikmeks kirjaliku avalduse alusel klubi juhatuse otsusega. 
3.3. Klubi liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks, mille määrab klubi juhatus. 
3.4. Klubi liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab juhatus läbi 10 päeva jooksul avalduse 
esitamise ja sisseastumismaksu tasumise päevast alates. 
3.5. Liikmeks astuja loetakse liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemise päevast ning talle 
laienevad koheselt klubi liikmete õigused ja kohustused. Liikme andmed kantakse klubi 
registrisse. 
3.6. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus 
Eesti Vabariigi seadusandlusega, Eesti Kennelliidu põhikirjaga või käesolevas põhikirjas 
sätestatud tingimustega. 
3.7. Klubi liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse ärakiri koos põhjendusega saadetakse 
avalduse esitajale kolme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates ning tagastatakse 
ka sisseastumismaks. 
3.8. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib taotleja nõuda, et tema liikmeks 
vastuvõtmise otsustaks üldkoosolek. Üldkoosolek peab juhatuse otsuse läbi vaatama ning 
tegema otsuse taotluse saabumisele järgneval üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha 



peab taotlejale teatama kirjalikult. Üldkoosoleku otsuse ärakiri saadetakse taotlejale kolme 
päeva jooksul arvates otsuse tegemisele järgnevast päevast. 
3.9. Üldkoosoleku otsuse liikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta võib isik kaevata 
kohtusse kolme kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest. 
3.10. Klubi liikmed on kohustatud: 
3.10.1. täitma klubi põhikirjast tulenevaid kohustusi ning klubi pädevusse kuuluvaid juhtimis- 
ja kontrollorganite otsuseid; 
3.10.2. tasuma liikmemaksu ja klubi poolt osutatud teenuste eest tähtaegselt; 
3.10.4. mitte tarvitama vägivalda looduse ja loomade vastu ning suhtuma loomadesse 
heatahtlikult; 
3.10.5. mitte tekitama klubile kahju oma tegevuse ja/või avalike sõnavõttudega. 
3.11. Klubi liikmed on õigustatud: 
3.11.1. osa võtma klubi üldkoosolekutest; 
3.11.2. valima ja olema valitud klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse; 
3.11.3. osa võtma klubi tegevusest ja kasutama klubi teenuseid vastavalt põhikirjale; 
3.11.4. tegema väljakirjutisi või paljundama klubi dokumente, mille avaldamine ei lähe 
vastuollu Eesti Vabariigi seadusandlusega; 
3.11.5. saama teavet klubi tegevuse ja tegevuse tulemuste kohta ja majandusliku seisukorra 
kohta; 
3.11.6. kaebama juhatuse otsuse peale kohtusse kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmise 
päevast arvates; 
3.11.7. astuma klubist välja. 
3.12. Klubi liikmete töölepingulisi suhteid klubiga reguleeritakse töölepinguga vastavalt Eesti 
Vabariigis kehtivale seadusandlusele. 
3.13. Klubist väljaastumine: 
3.13.1. liikmel on õigus klubist välja astuda juhatusele esitatud avalduse alusel; 
3.13.2. juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul, otsuse ärakiri 
tuleb saata liikmele 10 päeva jooksul otsuse tegemise päevast; 
3.13.3. klubist lahkunud liikmel ei ole mingeid õigusi klubi varale ning talle ei tagastata 
sisseastumismaksu ega aastamakse. 
3.14. Klubist väljaarvamine toimub järgmistel juhtudel: 
3.14.1. liige arvatakse välja tema surma korral; 
3.14.2. kui liige ei täida käesolevas põhikirjas sätestatud kohustusi; 
3.14.3. kui liige ei täida, teadlikult eirab või rikub setterite aretusnõudeid; 
3.14.4. kui liige on jätnud tasumata klubi liikmemaksu ettenähtud tähtajaks ja ta ei ole seda 
teinud hiljemalt 1 kuu jooksul arvates meeldetuletusteate saamisest. 
 
4. ÜLDKOOSOLEK 
4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. 
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 
4.2.1. põhikirja vastuvõtmine, muutmine või täiendamine, kui selle poolt hääletab üle 2/3 
kohalviibivate liikmete või nende esindajate arvust; 
4.2.2. klubi tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine, kui selle poolt hääletab üle 
2/3 kohalviibivate liikmete või nende esindajate arvust; 
4.2.3. klubi majandusaasta aruande ja bilansi kinnitamine; 
4.2.4. juhatuse tegevusele hinnangu andmine; 
4.2.5. juhatuse, revisjonikomisjoni ja aretusnõukogu valimine, nende töö tähtajaline 
kinnitamine; 
4.2.6. juhatuse, revisjonikomisjoni ja aretusnõukogu liikmete ja nende volituste tähtaja, 
pädevuse, kasutamise korra ja aluste kinnitamine; 
4.2.7. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 
4.2.8. muude klubi tegevuse ja aretusega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine. 
4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord aastas. 
4.4. Üldkoosolekud võivad olla korralised või erakorralised. 
4.5. Korraline ehk aastakoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt hiljemalt kahe kuu jooksul 
peale majandusaasta lõppu. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõppeb 31.detsembril. 
4.6. Erakorralise koosoleku kutsub kokku klubi juhatus: 
4.6.1. omal algatusel põhikirjas ettenähtud tähtaja jooksul; 
4.6.2. kui seda nõuab vähemalt 1/10 klubi liikmete üldarvust; 
4.6.3. revisjonikomisjoni nõudmisel; 



4.6.4. 1/3 juhatuse liikmete nõudmisel. 
4.7. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 15 päeva jooksul vastava 
taotluse saamise päevast. Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta 
esitatakse kirjalikult koos põhjendusega ja eeldatava päevakorraga. Erakorralise 
üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb teatada 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. 
4.8. Klubi liikmetel on üldkoosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl. 
4.9. Füüsiline isik võib oma hääleõigust kasutada esindaja kaudu lihtkirjaliku volituse alusel. 
4.10. Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine: 
4.10.1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul 
osalenud liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud punktide 4.2.1. ja 4.2.2. korral. 
Üldkoosoleku otsused laienevad kõikidele klubi liikmetele, sealhulgas ka neile, kes ei 
osalenud üldkoosolekul või vormistasid eriarvamuse. 
4.10.2. Klubi juhtivatesse ja kontrollivatesse organitesse valimisel loetakse valituks kandidaat, 
kelle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. 
4.11. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 
koosoleku poolt volitatud protokollija. 
 
5. JUHATUS  
5.1. Klubi juhatus koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest. Juhatus valitakse tähtajaliselt 
kaheks aastaks. Juhatuse liikmeid võib üldkoosoleku otsusega vabastada ametist 
ennetähtaegselt. 
5.2. Juhatus juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil klubi tegevust, olles ühtlasi klubi 
täidesaatvaks organiks. 
5.3. Juhatuse pädevusse kuulub: 
5.3.1. uute klubiliikmete vastuvõtmine; 
5.3.2. liikmete registri pidamine; 
5.3.3. klubi töötajatega töölepingu sõlmimine, töötajate pädevuse ja vastutuse määramine 
ning töölt vabastamine; 
5.3.4. majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks; 
5.3.5. klubi tegevuse juhtimine ja tegevusplaanide koostamine; 
5.3.6. klubi tegevusega ja tõuaretusega seotud materjalide ning seaduslike aktide kogumine 
ning levitamine, klubi raamatukogu ja andmebaaside loomine; 
5.3.7. üldkoosoleku kokku kutsumine, selle päevakorra ja arutlusele tulevate küsimuste 
ettevalmistamine; 
5.3.8. muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse. 
5.3. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valivad juhatuse liikmed endi seast ning määravad 
nende tööülesanded. 
5.4. Juhatuse esimees: 
5.4.1. koordineerib juhatuse tegevust; 
5.4.2. juhatab juhatuse istungeid. 
5.5. Juhatuse koosolek: 
5.5.1. juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees; 
5.5.2. juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osaleb 2/3 juhatuse 
liikmetest, nende seas esimees või aseesimees; 
5.5.3. juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel 
on otsustavaks juhatuse esimehe hääl; 
5.5.4. juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik 
kohalviibijad. 
5.6. Klubi juhatus korraldab klubi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.  
 
6. REVISJONIKOMISJON: 
6.1. Revisjonikomisjon on klubi kontrollorgan. Revisjonikomisjon on kaheliikmeline ning see 
valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks; 
6.2. Revisjonikomisjon teostab kontrolli eelkõige klubi finantsmajandusliku tegevuse üle;  
6.3. Revisjonikomisjon omab juurdepääsu klubi dokumentatsioonile ja tal on õigus nõuda 
juhatuselt selgitusi ja muud vajalikku teavet oma ülesannete täitmiseks. Revisjonikomisjon 
viib läbi vähemalt ühe revisjoni aasta jooksul ja koostab töö kohta aruande. Revisjoniaruanne 
esitatakse klubi üldkoosolekule arutamiseks. 
 
7. KLUBI ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 



7.1. Klubi reorganiseerimine (ühinemine, jagunemine) ja likvideerimine toimub seaduses 
sätestatud korras, pidades silmas põhikirjast tulenevaid erisusi. 
7.2. Klubi likvideerimisel valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ja määrab klubi viimase 
üldkoosoleku kokkukutsumise aja. Üldkoosolek määrab kindlaks likvideerimiskomisjoni 
asukoha, tema volitused ja tähtaja ning liikmete töö tasustamise korra. 
7.3. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle asjaajamise, likvideerib klubi vara ja astub 
läbirääkimistesse kolmandate isikutega üldkoosoleku poolt antud juhtnööride kohaselt. 
7.4. Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist  allesjäänud vara 
üle õigustatud isikutele üldkoosoleku otsuse kohaselt. 


