EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI
I

ÜLDSÄTTED

Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud – Liit) on avalikes huvides
mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja
põhitegevus on suunatud sumo propageerimisele ja harrastamisele ning selleks tingimuste
loomisele Eestis.
1.2.Liit ühendab Eestis sumoga tegelevaid spordiklubisid, -seltse ja –ühendusi (edaspidi klubid)
ühistegevuseks, sumoalase tegevuse edendamiseks Eestis ning sellealase tegevuse
koordineerimiseks Eestis.
Liit juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest ja teistest Eesti
Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Euroopa spordihartast ning Eesti Spordi Hartast.
Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata ja rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute
ja sihtasutuste registrisse. Oma õiguste teostamiseks on Liidul õigus pöörduda
omavalitsusorganite, riigiasutuste või kohtute poole.
Liidul on oma sümboolika ja tal on selle valdamise, kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Tal on
oma pitsat ja arvelduskontod ning õigus saada pangakrediiti, anda ja saada laenu. Liidu
majandusaastaks on kalendriaasta (01.jaanuar – 31.detsember)
Liidu ingliskeelseks nimetuseks on: Estonian Sumo Association.
Liidu peakorter asub aadressil: Sõpruse 16, Vinni alevik, 46603 Lääne-Virumaa, EESTI.

II

LIIDU EESMÄRK JA TEGEVUS

2.1.
Liidu tegevuse eesmärgiks on ühistest huvidest lähtudes koondada liikmeteks sumoga
tegelevaid klubisid ja sumo toetajaid, et luua neile selle iidse Jaapani rahvusmaadlusega
tegelemiseks soodsad tingimused ja võimalused, tehes seda läbi loodava baasi, kus oleks tagatud
kõigile liikmetele vaba võimalus oma harrastusega tegelemiseks nii tervise- kui ka võistlusspordi
tasandil, tagades sellega võimaluse oma kehalise aktiivsuse tõstmiseks.
Eesmärgi täitmiseks ja saavutamiseks Liit:
2.2.1. Koondab ja ühendab juriidiliselt sumost huvitatud Eesti klubisid, koordineerib ja arendab
koostööd ning vahendab infot nende vahel, koondab ressursse ja vahendeid liikmetele praktilise,
metoodilise ja muu abi osutamiseks ja peab Liidu liikmete arvestust;
2.2.2. Propageerib sumoga tegelemist ja kaasab klubide kaudu Liidu tegevusse sumost huvitatud
isikuid ja selle spordiala toetajaid ning koostöös koolitusasutustega koordineerib ja korraldab
sumoalast koolitust ja täienduskoolitust Liidus tegutsevatele treeneritele.
2.2.3. Arendab aktiivselt seltskondlikku tegevust sumo toetamiseks ja edastab sumoalast infot
spordisündmusi kajastavatele meediaväljaannetele;
2.2.4. Korraldab kasumit mittetaotleval viisil Liidu liikmete sportlikku tegevust, organiseerides
neile võistlusi , üritusi ja osavõtte võistlustest nii kodu kui välismaal,

2.2.5 Koostab Liidu siseseid edetabeleid, määrab Liidu esindajaid erinevatele võistlustele,
töötab välja võistluste juhendeid, hangib liikmetele treeningute läbiviimiseks metoodilisi
materjale, palkab võimaluse korral liikmetele treenereid ja juhendajaid ning toetab ja autasustab
oma sportlasi, treenereid, kohtunikke, juhte ja toetajaid;
2.2.6. Arendab koostööd teiste samalaadsete spordiliitude, seltside, klubidega ja muude
organisatsioonidega ning kohalike omavalitsuste, firmade ja üksikisikutega nii kodu kui
välismaal;
2.2.7. Kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid, arendab koostööd Eesti Olümpiakomiteega ja
määrab vajadusel Liidu esindajad teistesse organisatsioonidesse;
2.2.8. Loob Liidu liikmetele soodsad võimalused liidu vara kasutamiseks, spordivarustuse
hankimiseks ning võistlustest osavõtmiseks;
2.2.9. Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi
spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Liidu kasutuses ja
omanduses oleva ning põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning
ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.
2.2.10. Stimuleerib sumo arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone, andes välja
stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.
Liit näeb end Eesti Olümpiakomitee (EOK), Euroopa Sumoliidu (ESU) ja Rahvusvahelise
Sumoföderatsiooni (IFS) liikmena, olles ainuesindav sumoalane ühendus Eestis, kes on pädev välja
töötama vabariigi sumo arendamise strateegiat, taktikat ning koostama vajalikke arengukavu ja
eelarveid.
Liit võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks,
kuid ei või kahjustada teiste isikute põhiseaduse ja seadusega tagatud huve ega olla suunatud
ühiskonnaelu demokraatlike põhimõtete vastu.

III

LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA –ARVAMINE

3.1.

Liidu liikmeteks võivad olla Eestis mittetulundusühingutena tegutsevad klubid, kes:

a)

tegutsevad aktiivselt sumo harrastamisega;

b)

tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja

c)

tegutsevad aktiivselt Liidu tegevuses;

d)

tasuvad ühekordse liitumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu;

e)
on täitnud ja täidavad kõik riiklikult kehtestatud statistilised, raamatupidamise jms
aruanded.
Asutamiskoosolekust osavõtnud Liidu asutajad on Liidu liikmed.
Liidu liikmete liikmed kuuluvad Liitu oma klubide kaudu. Liidu toetajaliikmeteks võivad olla
juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Liidu eesmärgi saavutamisele.
Toetajaliikme statuudi kinnitab Liidu juhatus.
3.2.

Liidu liikmeks astumiseks tuleb klubil esitada Liidu juhatusele:

a)

kirjalik avaldus;

b)

kirjalik ülevaade klubi senisest sumoalasest tegevusest;

c)

mittetulundusühingu registrikaarti koopia

d)

klubi registreeritud põhikirja koopia

Liidu juhatus teeb otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta 30 kalendripäeva jooksul, arvates avalduse
ja lisatud materjalide laekumise päevast. Liikmelisus jõustub Liidu juhatuse otsuse järgse
ühekordse liitumismaksu tasumise hetkest. Ühekordse liitumismaksu ja igaaastase liikmemaksu
suuruse ning selle tasumise tähtaja ning korra kinnitab üldkoosolek. Kui Liidu juhatus keeldub
taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse
üldkoosolekul.
3.3.
Liikmelisust Liidus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda. Juriidilise isiku tegevuse
lõpetamise korral tema liikmelisus Liidus lõpeb. Liikmelisus säilib liikmeks olemise ümber
kujundamisel seaduses sätestatud viisil. Liikme ühinemise või jaotumise korral tema
liikmeõigused lõpevad. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva isiku liikmelisus Liidus.
3.4.
Liidu liige võib oma juhtorgani otsuse põhjal ja Liidule esitatud kirjaliku avalduse alusel
Liidu liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste likvideerimist välja astuda. Liige võib Liidust
välja astuda pärast ühe-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei
kohaldata kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole
õiglase hinnangu kohaselt võimalik.
3.5.

Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega kui ta

ei täida Liidu põhikirja sätteid,
on kahjustanud oluliselt Liitu moraalselt või materiaalselt,
jätab süstemaatiliselt täitmata Liidu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires
kehtestatud akte,
on jätnud tasumata Liidu liikmemaksu 2 aasta vältel.
Liidust välja arvatud liikmetele tuleb tema Liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjusest teatada kirjalikult ühe kuu jooksul. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt. Liikmelisuse lõppemisel liitumismaksu ja liikmemaksu ei
tagastata.
3.6.
Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta
eest. Liikmel, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigust Liidu varale. Väljaastunud või –
arvatud liikme varalised õigused ja kohustused lõppevad majandusaasta viimasel päeval.

IV

LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.

Liikme õigused tekivad alates Liidu liikmeks vastuvõtmise päevast.

4.2.

Liikmetel on õigus:

4.2.1.

Osaleda ja olla esindatud kõigil Liidu üritustel ja tegevuses;

4.2.2. Kasutada Liidu käsutuses olevaid baase ja inventari ning Liidu poolt loodud
sportimisvõimalusi vastavalt Liidus kehtestatud korrale;

4.2.3. Oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla
valitud Liidu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse ja esindada Liitu selle
juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
4.2.4.

Esindada volikirja alusel üldkoosolekul teist Liidu liiget;

4.2.5. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada
Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
4.2.6.

Esitada Liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja muu toetuse saamiseks;

4.2.7.

Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Liidu sümboolikat ja eeliskorras Liidu vara;

4.2.8.

Liidust välja astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse;

4.2.9.

Kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi;

4.3.

Liikmed on kohustatud:

4.3.1. Järgima Liidu põhikirja ning valitavate organite või juhtide poolt nende pädevuse piires
kehtestatud akte;
4.3.2.

Võtma aktiivselt osa Liidu tegevusest;

4.3.3.

Tasuma liikmemaksu Liidu kodukorraga ettenähtud suuruses ja korras;

4.3.4.

Hoidma ja otstarbekalt kasutama Liidu vahendeid ja inventari;

4.3.5. Oma esindajate kaudu osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning Liidu
valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
4.3.6.

Hoidma ja kaitsma Liidu head nime ning seisma Liidu eesmärkide põhimõtete eest.

4.3.7. Hüvitama Liidule ja teistele Liidu liikmetele tekitatud kahjusid tsiviilseadusega sätestatud
korras
Teisi kohustusi, lisaks loetletutele saab liikmetele seada Liidu üldkoosolek ja Liidu juhatus,
omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.

4.4.

Liikmete varaline vastutus:

Liige ei vastuta Liidu kohustuste eest ja Liit ei vastuta liikme kohustuste eest.

V

LIIDU JUHTIMINE JA JÄRELVALVE

5.1.
Liidu juhtorganid on Liidu üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek), Liidu juhatus (edaspidi
juhatus) ja Juharuse esimees (edaspidi president).
Liidul on revisjonikomisjon või ta kasutab audiitori teenuseid. Juhatuse otsusel võib moodustada
lisaks muid Liidu organeid – sektsioone, toimkondi vms.

5.2.
Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete esindajatest koosnev üldkoosolek,
üldkoosoleku vahelisel ajal aga juhatus. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord
aastas majandusaasta lõppemisele järgneva poolaasta jooksul.
Üldkoosolekul võivad osaleda:
HÄÄLEÕIDUSEGA – lihtkirjaliku volikirja alusel üks hääleõiguslik esindaja iga Liidu liikme kohta,
Hääletamise õiguseta – toetajaliikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja kutsutud külalised.
5.3.
Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse omal initsiatiivil või 30 päeva
jooksul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest või 1/3
juhatuse liikmete või revisjonikomisjoni nõudmisel. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut
käesolevas punktis nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda
samas korras juhatusega.
5.4.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada 15 päeva enne üldkoosoleku
toimumist. Teates tuleb ära näidata üldkoosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord.
5.5.

Üldkoosoleku pädevus:

Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole
seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või muu organi pädevusse, sealhulgas:
põhikirja vastuvõtmine ning muutmine vastavalt vajadusele ja kehtivale seadusandlusele;
eesmärgi muutmine;
revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine;
majandusaasta aruande (raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande) kinnitamine;
juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete arvu ning nende tasustamise aluste ja korra
kehtestamine;
juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;
juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine
ning selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
Liidu lõpetamise otsustamine.
5.6.
Üldkoosolekut juhatab Liidu esimees või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja.
Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastu võetud reglemendi järgi. Kui kasvõi üks üldkoosolekul
osaleva liikme esindaja nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu
salajase hääletamisega.
5.7.
Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul on esindatud üle poole Liidu
liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev
otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama
päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul esindatud
liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt 2 liiget
Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek
õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis kui üldkoosolekul on esindatud kõik Liidu
liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel

teatavaks tehtud, võib otsuseid vastu võtta ainult juhul kui üldkoosolekul on esindatud kõik Liidu
liikmed.
Kui Liidu liige ei saa olla esindatud üldkoosolekul, võib ta lihtkirjaliku volikirjaga anda õiguse
hääletada enda eest mõnele teisele üldkoosolekul esindatud Liidu liikmele. Igal üldkoosolekul
esindatud Liidu liikmel on hääletamisel üks hääl.
5.8.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole (50%+1) koosolekul
osalenud Liidu liikmete esindajatest. Üldkoosolekul mitteesindatud liikmete nõusolek peab olema
esitatud kirjalikult.
Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed.
Liidu liikme esindaja, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada Liidu poolt tema
vastu nõuete esitamise otsustamisel. Nimetatud Liidu liikmete esindajate hääli ei arvestata
esindatuse määramisel. Üldkoosoleku poolt Liidu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või
muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme
nõusolek.
5.9.
Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
Muutmist otsustanud üldkoosolekult puudunud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul
osalenud liikmete esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsustanud
üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus teks. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama
vähemalt üks juhatuse liige või kui juhatuse liikmed on õigustatud Liitu esindama ainult ühiselt,
siis kõik ühiselt esindama õigustatud juhatuse liikmed.
5.10. Kohus võib Liidu liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse
või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul
otsuse vastuvõtmisest.

5.11.

JUHATUS

on Liidu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, kes juhib Liidu tegevust vastavalt käesolevale põhikirjale
üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatus peab andma Liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise
kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
Juhatuse liikmete alammääraks on kolm ja ülemmääraks üheksa inimest. Juhatuse liikmete
volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Vähemalt
pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
5.11.1. Juhatuse liikmete määramisel on otsustavaks ülesse antud kandidaatidele antud suurem
häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete
esindajatest. Juhatuse üheks liikmeks on esimees (võidakse nimetada ka presidendiks), kes
korraldab juhatuse tegevust. Esimees valitakse teistest liikmetest eraldi. Esimehe valimisel on
otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt
hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest.
Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget või eraldi valitav esimees jääb valimata põhjusel, et nad ei
saanud üle poole üldkoosolekul osalenud Liidu liikmete esindajate häältest, korraldatakse
mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
5.11.2. Juhatuse liikmed esindavad Liitu kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud esimees,
kes esindab Liitu ainuisikuliselt. Esimehel on korralduste andmise õigus.

5.11.3. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral
täitmata jätmise või võimetuse korral Liidu tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või
tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra
alusel.
Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
5.11.4. Juhatuse pädevusse kuulub:
1)
liikmete vastuvõtmise ning liikmeskonnast väljaastumise või –arvamise, liikmelisuse
ajutise peatamise ja premeerimise või soodustustest ilmajätmise küsimuste otsustamine ning
Liidu liikmete registri pidamine;
2)

arengukavade ja eelarvete kinnitamine;

3)

raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadustele;

4)

majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule;

5)
Liidu igapäevase tegevuse korraldamiseks ja asjaajamiseks peasekretäri ametikoha
moodustamine, peasekretäriga töölepingu sõlmimine, tema pädevuse ja vastutuse määramine
ning töölepingu lõpetamine;
6)
nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse
raamidest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
6.1)

osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes;

6.2)

kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

6.3)

investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;

6.4)
laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud
summa;
6.5)

laenude andmine ja võlakohustuste tasumine;

6.6)
Liidu kinnisvara võõrandamise, rentimise, pantimise, laenamise ja tasuta ajutiseks
kasutamiseks andmise otsustamine.
7)

stipendiumite määramine;

8)

muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

5.11.5. Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui üks
kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest
Juhatuse otsuseid võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise
korral otsustab esimehe hääl. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui
selle poolt hääleavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isiku tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist Liidu poolt.

Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja
protokollija.
5.11.6. Juhatuse või muu organi liikme vastutus.
Juhatuse, samuti muu organi liikmed, vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega,
samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Liidule süüliselt
tekitatud kahju eest solidaarselt.
Juhatuse või muu organi liige vabaneb vastutusest juhul kui tema esitatud eriarvamus on
fikseeritud juhatuse koosoleku protokollis või ta puudus mõjuval põhjusel koosolekult.
5.12.

Liidu esimees (president)

(tema äraolekul peasekretär) korraldab juhatuse tööd ja esindab Liitu volituseta.
5.13. Järelvalvet Liidu teiste organite tegevuse üle teostab üldkoosolek. Selle ülesande
täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Liidu järelvalveorgan on
revisjonikomisjon.
Revisjonikomisjoni koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks
kord aastas. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3
komisjoni liikmetest.
Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse. Otsusele kirjutavad alla kõik otsuse poolt
hääletanud komisjoni liikmed
VI

LIIDU VAHENDID JA VARA

6.1.
Liidul on õigus sumoalase tegevuse toetamiseks ja põhikirjaliste eesmärkide
realiseerimiseks arendada majanduslikku tegevust.
6.2.
Liidu varaks on igasugune vara, mis on vajalik Liidu eesmärgi realiseerimiseks ja
tegevusaladel tegutsemiseks.
6.3.

Liidu vahendid ja vara moodustuvad:

1)

sisseastumis- ja liikmemaksudest;

2)

juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest;

3)

riiklikest ja rahvusvahelistest toetustest ning toetustest üleriiklikelt spordiühendustelt;

4)

toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;

5)

Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tasulustest üritustest,

6)

sponsor- ja reklaamilepingutest,

7)

loteriidest ja ennustusvõistlustest,

8)

kinnis- ja vallasvaraga tehtavatest tehingutest laekuvast tulust,

9)

intressituludest ning muudest laekumistest.

6.4.
Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse Liidu
eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale põhikirjale.

Liit võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne.)
oma liikmetele ja Liidu liige Liidule lepingulisel alusel.
Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist
vastutust Liidu kohustuste eest.
6.5.
Liit peab oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab
raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras.
6.6.
Liidu raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad Liidu revisjonikomisjon või
audiitor ja seaduses sätestatud isikud oma pädevuse piires.

VII

LIIDU LÕPETAMINE

7.1.

Liit lõpetatakse:

1)

üldkoosoleku otsus alusel kui

Liidu tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina,
sellest on Liidu liikmetele põhikirja punktis 5.3. ettenähtud korras teatatud,
üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 liidu liikmetest ja
selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete esindajatest;
pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Liidul on vähem vara kui võetud
kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad
selles süüdi olevad juhatuse liikmed Liidule või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju
eest solidaarselt;
Liidu liikmete vähenemisel alla kahe;
Sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses
sätestatud juhtudel.
7.2.
Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed kui
üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad
kohus. Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled likvideerijad peavad
olema isikud, kelle elukoht on Eestis.
Likvideerijate määramisel ja tagasikutsumisel rakendatakse käesoleva põhikirja punktides 5.11.1.
ja 5.11.3. sätestatud korda. Likvideerijatel on Liidu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole
vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijatel on õigus esindada Liitu ainult ühiselt.
7.3.
Likvideerijad lõpetavad Liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, rahuldavad võlausaldajate
nõuded ja pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ning nõuet mitte esitanud teada olevate
võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele
isikule. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Liidu likvideerimiseks.
Likvideerijad avaldavad viivitamatult teate Liidu likvideerimismenetlusest ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded. Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma
likvideerimisteate, milles peab olema märgitud, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe
kuu jooksul viimase teate avaldamisest.

7.4.
Liidu lõppemisel kustutatakse Liit registrist Liidu (likvideerijate) avalduse põhjal. Kui
Liidu likvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle registrist kustutamiseks, on
registripidajal õigus Liit registrist kustutada.
Likvideerijad annavad Liidu dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule.
Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerija avalduse põhjal.
Kui likvideerijad pole täitnud oma kohustusi või on Liidu vara välja jaganud enne võlausaldajate
kõigi nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele
tekitatud kahju eest solidaarselt.

VIII

ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

8.1.
kui

Liit (ühendatav liit) võib ühineda teise liiduga (ühendav liit) üldkoosoleku otsuse alusel

Liidu ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina,
sellest on Liidu liikmetele ettenähtud korras teatatud,
üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 Liidu liikmetest,
selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalevatest liikmete esindajatest.
Ühendav liit loetakse lõppenuks.
Liit võib ühineda ka teise liiduga (liitudega) selliselt, et asutavad uue liidu. Ühinevad liidud
loetakse sellisel juhul lõppenuks ja ühinemine toimub likvideerimismenetluseta.
Liit võib ühineda ainult mittetulundusühinguna tegutseva liiduga (liitudega).
8.2.

Liit võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel kui

Liidu jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina,
sellest on Liidu liikmetele ettenähtud korras teatatud;
üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 Liidu liikmetest,
selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalevatest liikmete esindajatest.
Jaotumisel annab jagunev liit osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale liidule. Jagunev liit
loetakse lõppenuks.
Eraldumisel annab jagunev liit osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale liidule.
Jagunemine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Liit saab jaguneda ainult
mittetulundusühingutena tegutsevateks liitudeks ning osaleda ainult mittetulundusühinguna
tegutseva liidu jagunemisel.

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud ja kinnitatud Eesti Sumoliidu üldkoosolekul 14. juunil 2014.a.
Rakveres järgmiste ESL liikmesklubide esindajate osavõtul:

SK Sakura

80045270

Vinni vald

Riho Rannikmaa

SK Buffen-do

80038287

Narva linn

Ivan Novitski

SK Leegi

80075710

Tallinn

Jaak Tungel

JRK Ramm

80023073

Jõgeva linn

Aimur Säärits

SK Nipi

80110027

Põltsamaa linn

Arved Külanurm

Aberg MTÜ

80202226

Tallinn

Tanel Renter

SK Tapa

80054637

Tapa

Allan Vinter

Toni Judokool

80261045

Tallinn

Toni Eylandt

V-Maarja RSK

80114031

Väike-Maarja

Lembit Kalter

Paldiski Spordikool

80354077

Paldiski

Larissa Sarman

MK Juhan

80114568

Märjamaa

Õnne Pajur

Valga Spordiklubi

80134453

Valga

Evo Saar

SK Eesti Karud

80369601

Vinni vald

Õnne Pajur

SK Dodze

80299556

Tartu

Roland Mausuradz

