Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ liikmeks vastuvõtmise kord
1. ÜHINGU LIIKMED
1.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga teovõimeline füüsiline isik ja juriidiline isik ( v.a. elamu-,
korteri- ja suvilaühistud), kes:
1.1.1. nõustub ühingu eesmärkidega;
1.1.2. on nõus täitma ühingu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
1.2. Ühingu liikmeks saada soovija esitab avalduse kas läbi seltsi kodulehekülje või saates
kirjaliku avalduse seltsi ametlikule aadressile. Liikmeks vastuvõtmiseks on vaja vähemalt kahe
juhatuse liikme nõusolek. Ühingust väljaarvamise otsustab juhatus häälteenamuse alusel.
Juhatus teeb hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest liikmeks vastuvõtmise või
sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
1.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub vabatahtlikkuse alusel Ühingu arvele käesoleva
majandusaasta liikmemaksu 5€ 1 kuu jooksul arvates liikmeks saamisest.
1.4. Liikmemaksu tasumine on vabatahtlik. Liikmemaksu suuruse füüsilisele ja juriidilisele
isikule ja maksmise korra üle otsustamine kuulub korralise üldkoosoleku päevakorda.
1.5. Kõik Ühingu liikmed võivad Ühingust välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse
alusel. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse 1 kuu jooksul arvates avalduse
saabumisest juhatusse.
1.6. Ühingu juhatus võib liikme Ühingust välja arvata alljärgnevatel alustel:
1.6.1. liige ei täida põhikirja sätteid;
1.6.2. liige ei vasta liikmetele esitatud nõuetele;
1.6.3. liige kahjustab ühingu huve;
1.6.4. liige on oma tegevusega ja/või väljaütlemistega läinud vastuollu Ühingu eesmärkidega;
1.7. Ühingu juhatus teatab kirjalikult viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja
selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada oma väljaarvamise küsimus läbivaatamiseks
järgmisele üldkoosolekule.
2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1. Ühingu liikmetel on õigus:
2.1.1. võtta osa kõigist Ühingu korraldatavatest üritustest;
2.1.2. võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
2.1.3. saada juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
2.1.4. astuda Ühingust välja;
2.1.5. olla valitud Ühingu juhtorganitesse ;
2.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
2.2.1. tunnustada Ühingu eesmärke, põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
2.2.2. võtta osa Ühingu tegevustest;
2.2.3. teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma e-maili aadressi ning
teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist;

