Eesti Implantaadilaste Seltsi põhikiri

(vastu võetud Eesti Implantaadilaste Seltsi asutamiskoosolekul 13. jaanuaril 2007 Tallinnas)



1.  Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Implantaadilaste Selts (edaspidi: ühing). 

1.2 Ühing on kasumit mitte taotlev ühendus, kes omab juriidilise isiku õigusi põhikirja registreerimise momendist. Ühing võib omada oma nimetusega pitsatit, arveldusarvet pangas ja muud atribuutikat.

1.3 Ühingu juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.4 Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ning käesolevast põhikirjast. 

1.5 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6 Ühing võib oma tulu kasutada ainult käesoleva põhikirja punktis 2.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

1.7 Ühing on asutatud 13. jaanuaril 2007 Tallinnas. 

2. Ühingu eesmärk

2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on kaasa aidata sisekõrva implantaati kasutavate või selle paigaldamist taotlevate laste ja nende perekondade ning täiskasvanud implantaadikasutajate probleemide lahendamisele ning tingimuste loomine nende võrdväärseks kaasamiseks ühiskonnaellu.

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

a) korraldab sisekõrva implantaati kasutavate või selle paigaldamist taotlevate laste ja nende perekondade, täiskasvanud implantaadikasutajatele ning nende sidusisikutele ja spetsialistidele koolitus- ja teabeüritusi, pere-ja lastelaagreid jt põhikirjaliste ülesannete elluviimisele kaasaaitavaid üritusi;

b) annab välja publikatsioone ning haldab Interneti kodulehekülge;

c) osutab oma liikmetele praktilist abi igapäevaste küsimuste lahendamisel;

d) korraldab majandustegevust, loteriisid jt heategevusüritusi;

e) teeb oma tegevusvaldkondades koostööd ning vahetab informatsiooni teiste mittetulunduslike ühingutega ning riigiorganitega, samuti muude füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

f) osaleb rahvusvahelises koostöös teiste riikide analoogiliste organisatsioonidega.

2.3 Ühingul on õigus olla liikmeks kohalikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

2.4 Oma eesmärkide saavutamiseks on ühingul õigus:

a) iseseisvalt vallata, kasutada ja käsutada oma rahalisi vahendeid ja vara;

b) kasutada oma rahalisi või mitterahalisi vahendeid põhikirjas nimetatud eesmärkide elluviimiseks.

c) üürida, osta, võtta vastu kinke või pärandi vastu võtmise teel kinnis- ja vallasasju ning sel otstarbel sõlmida kõiki seadusega lubatud tehinguid;

d) vastu võtta rahalisi või esemelisi vabatahtlikke annetusi, toetusi, korjandusresultaate, kingitusi ja pärandusi, samuti muid seaduslikke finantstulusid; 

3. Ühingu liikmed

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes tunnustab käesolevat põhikirja ja vastab ühingu põhikirja nõuetele: kas

1) sisekõrva implantaati kasutava või selle paigaldamist taotleva lapse vanem, vanavanem või hooldaja,

2) sisekõrva implantaati kasutav või selle paigaldamist taotlev täiskasvanu.

3.2 Ühingu toetajaliikmeks võivad olla kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes soovivad ühingu töös osalemise kaudu kaasa aidata sisekõrva implantaati kasutavate laste ja täiskasvanute probleemide lahendamisele ning kes järgivad käesolevat põhikirja. Toetajaliikmete vastuvõtmise ühingu liikmeks otsustab juhatus. Toetajaliikmetelt ei võeta liikmemaksu.

3.3 Ühingu auliikmeks võib üldkogu/ otsusel valida sisekõrva implantatsiooni vallas väljapaistva ja/või ühingu tegevust märkimisväärses ulatuses toetanud füüsilise isiku. 

4. Ühingu liikmeks vastuvõtmine ning ühingust väljaastumine ning väljaarvamine

4.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku sooviavalduse alusel. Ühingu liikmelisus algab hetkest, mil juhatus on teinud liikmeks astumise sooviavalduse rahuldamise otsuse.

4.2 Ühingust välja astumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel, mis esitatakse ühingu juhatusele. Liikmelisus lõpeb alates väljaastumise sooviavalduse esitamisest juhatusele.

4.3 Liikme võib ühingust välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu huvide olulisel määral kahjustamise tõttu. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. 

5. Liikmete õigused ja kohustused

5.1 Ühingu liikmel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;

b) olla valitud ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeks;

c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

d) osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel.

5.2 Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;

b) hoidma ja heaperemehelikult kasutama ühingule kuuluvat vara

c) mitte kahjustama ja hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada ühingu mainet

d) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;

5.3 Ühingu liikme andmete (nimi, isiku- või registrikood, aadress) muutmisest teavitab liige sellest kirjalikult juhatust, et liikmete nimekirjas saaks sisse viia vastavad muudatused.

5.4 Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varalise kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist kohustust ühingu varaliste kohustuste eest.

6. Ühingu juhtimine. Üldkogu

6.1 Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkogu, mille pädevuses on:

a) põhikirja muudatuste ja täienduste tegemine;

b) ühingu eesmärgi muutmine;

c) ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;

d) ühingu tegevusprogrammi, eelarve ja revisjonikomisjoni aruande ja aastaaruande kinnitamine;

e) iga-aastase liikmemaksu suuruse määramine;

f) juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemat 1/10 ühingu liikmete poolt esitatud küsimuste lahendamine;

g) ühingu reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine.

6.2 Üldkogul võivad osaleda kõik ühingu liikmed. Üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku juhatuse esimehe, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/10 ühingu liikmete nõudmisel.

6.3 Üldkogu toimumisest teatatakse liikmetele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldav viisil vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva ette liikmete nimekirja kantud aadressidel.

6.4 Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle kolmandiku (1/3) ühingu liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

6.5 Kui üldkogu ei ole põhikirja punktis 6.4 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkogul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkogul osaleb või on esindatud vähemalt 1/10 liikmetest.

6.6 Põhikirjas ettenähtud ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

6.7 Põhikirja muutmise otsus (arvestades punktis 6.6 toodud erandit) on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest. 

7. Juhatus ja juhatuse esimees

7.1 Üldkogu vahelisel ajal juhivad ühingu tegevust ning esindavad ühingut juhatus ja juhatuse esimees, kes valitakse kaheks aastaks. Juhatuses on üks kuni viis (1–5) liiget. 

7.2 Juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tegevust, valitakse juhatuse liikmete poolt. Ühingu esimene juhatuse esimees määratakse ühingu asutamisel asutamislepinguga.

7.3 Ühingu juhatuse pädevuses on:

a) võtta vastu otsuseid ühingu vahendite kasutamise kohta;

b) kinnitada ühingu liikmete tööülesanded ja töö tasustamise korra;

c) ühingu tegevusega seonduvate küsimuste lahendamine;

d) lahendada jooksvaid probleeme, valmistada ette perspektiivplaane;

e) ühingu ametlike seisukohtade vastuvõtmine ühingu liikmete ühistes huvides;

f) muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

7.4 Juhatus peab ühingu liikmete nimekirja, kuhu kantakse liikme nimi, isiku- või registrikood ja aadress.

7.5 Ühingut võib õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

7.6 Juhatuse liikmed määrab üldkogu valimistulemuste põhjal. Üldkogu otsusega võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.

7.7 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusel, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

7.8 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

7.9 Ühingu juhatuse esimehe pädevuses on:

a) korraldada ühingu toimimist juhatuse koosolekute vahelisel ajal vastavalt juhatuse ja üldkoosoleku otsusele;

b) kindlustada üldkoosoleku otsuste elluviimine;

c) teha juhatusele ettepanekuid palgaliste töötajate ametisse määramiseks;

d) töötada läbi ettepanekuid ühingu rahaliste vahendite kasutamise korra kohta ja täiendavate laekumiste kaasamise kohta;

e) kindlustada raamatupidamisaruandlus rahaliste vahendite kasutamise kohta ja nende säilitamine;

f) anda üldkoosolekul aru rahaliste vahendite kasutamise kohta. 

8. Revisjonikomisjon

8.1 Ühingu tegevuse kontrolliks valitakse üldkoosolekul iga kolme aasta tagant 1-3-liikmeline revisjonikomisjon, kes viib vähemalt üks kord aastas läbi revisjoni ja on aruandekohustuslik üldkogu ees. Revisjonikomisjonil on õigus nõuda raamatupidamisaruannet ja kontrollida finantsdistsipliini täitmist. 

9. Aruandlus

9.1 Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

9.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

9.3 Juhatus esitab aruanded üldkogule kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Aruannetele peab aruannetele lisama revisjonikomisjoni arvamuse.

Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkogu.

9.4 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. 

10. Ühingu tegevuse lõpetamine

10.1 Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

10.2 Ühingu lõpetamisel üldkogu otsusega on vastav otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkogul osalenud või esindatud liikmetest.

Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üle Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidule või tema õigusjärglasele, kes peab seda kasutama võimalikult ühingu eesmärkidele vastavalt: toetama kuulmispuudega inimeste tegevust.

