
KRISTIINE VÄÄRIKATE MEESTE KLUBI 

LIIKMEREEGLID   

 
ÜLDSÄTTED: 
KristiineVäärikate Meeste Klubi on asutataud 17. september 2012 
Klubi asukoht on: Sõpruse puiestee 5, 10615 Tallinn, Eesti Vabariik; 
Klubi on Kristiine linnaosa Sotsiaalmaja Väärikate Meeste Klubi; 
Klubi on meeste klubi, asutatud määramata ajaks ja klubi suhtluskeel on eesti keel 
 
KLUBI EESMÄRK: 

1. Klubi eesmärk on laiendada vanemate meeste suhtlemisvõimalusi, võimaldada neil 
laiendada oma silmaringi ja leida meeldivaid ajaviitevõimalusi; 

2. Korraldada koosolekuid, seminare, vestlusringe ja muid üritusi; 
3. Rahastamist vajavate ürituste rahastamiseks kogutakse osavõtutasu osalejatelt; 
4. Võimalusel saada sihtotstarbelisi annetusi ja sponsorabi; 
5. Klubi on apoliitiline. Klubi liige ei avalda poliitilisi seisukohti (pealetükkivalt) ei tee 

erakondliku propagandat ega kasuta klubi poliitilistel eesmärkidel. Klubi liikmed võivad 
käsitleda maailmavaatelisi teemasid, kuid nende käsitlus peab olema informatiivne ja 
neutraalne. 

KLUBI LIIKME ÕIGUSED: 
      1. Valida ja olla valitud klubi juhatusse; 
       2. Võtta osa kõikidest klubi korraldatavatest üritustest; 
       3. Kasutada klubile kuuluvat inventari; 
       4. Teha ettepanekuid klubi töö korraldamisel ja ürituste läbiviimisel 
       5. Elukohajärgsde piirangud puuduvad; 
       6. Vanuselised piirangud puuduvad 
 
KLUBI LIIKME KOHUSTUSED: 

1. Klubi liige tasub kokkulepitud liikmemaksu ja osavõtumaksu, mis annab õiguse osa 
võtta tasuliseks kujunenud üritustest;  

2. Klubi liikmemaksust on õigus vabastada eriti eakaid (nt. 90 ja vanemad) 
klubiliikmeid; 

3. Kasutab heaperemehelikult klubi inventari; 
4. Koosviibimistel klubi liige ei liialda alkoholiga, tülita teisi pika jutuga, kui seda ei ole 

palutud 
 
KLUBIST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE: 

1. Klubi liikmeskonnast lahkuda soovija teatab sellest oma viimasel koosviibimisel klubi 
juhatusele; 

2. Kui klubi liige ei ole tasunud klubi liikme maksu siis arvatakse ta klubist välja; 
3. Kui klubi liige halvustab oma tegevusega klubi mainet siis arvatakse ta klubist välja; 
4. Kui klubi liige ei osale üheski klubi üritusel poole aasta jooksul ilma põhjuseta, siis 

arvatakse ta klubist välja 
 
KLUBI JUHTIMINE JA KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMINE: 

1. Oma liikmete seast valivad klubi üldkogu presidendi ja kolmeliikmelise juhatuse 
kolmeks aastaks;  

2. Juhatuse ülesandeks on klubi liikmete tegevuse koordineerimine, tegevuskavade 
koostamine, erinevate ürituste lkorraldamine, koosviibimiste juhatamine ja ”punase 
räti” näitamine klubi liikmele vastuvõetamatu tegevuse korral. 


