Mittetulundusühing Eesti Pereõdede Ühing
Põhikiri
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing, Eesti Pereõdede Ühing (edaspidi ühing) Inglise keelne nimetus:
Nonprofit organisation of Estonian Family Nurses Union.
1.2 Ühingu asukoht on Jõesuu tee 45, Jõesuu küla, Jõelähtme vald, Eesti Vabariik
1.3 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik
1.4 Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.5 Ühingul on oma pangaarve, oma nimega pitsat ja sümboolika. Oma tegevuses
juhindub Ühing Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.6 Ühingu majandusaasta algab esimesel jaanuaril ja lõppeb kolmekümne esimesel
detsembril.
1.7 Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing ei
või jaotada kasumit oma liikmete vahel.
1.8 Ühing lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist, mis sätestab
vabaühenduse väärika tegutsemise eetilised põhimõtted, mille järgimine tõstab
mittetulundussektori
2. ÜHINGU EESMÄRK
2.1 Ühingu eesmärgiks pereõenduse kui eriala arendamine.
2.2 Eesmärkide saavutamiseks ühing:
2.2.1 Korraldab koosolekud;
2.2.2 Teeb koostööd teiste organisatsioonide, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
2.2.3 Korraldab pereõdede tööalasi koolitusi;
2.2.4 Vahendab ja levitab tööalaste kogemusi ja informatsiooni;
2.2.5 Teadvustab Pereõdede probleeme nii tervishoiuasutustes kui Sotsiaalministeeriumi
tasandil.
2.2.6 Moodustab vajadusel allüksusi ja töögruppe
3. JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek - iga ühingu liikmel on
üks hääl.
3.1.1 Hääleõiguslik isik saab oma hääle delegeerida ainult volituse teel
3.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
3.2.1 põhikirja muutmine- otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 50%
üldkoosoleku osalejate häältest või nende esindajatest;
3.2.2 ühingu eesmärgi muutmine, 2/3 liikmete häältest;
3.2.3 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
3.2.4 revisjoni määramine järelevalve teostamiseks teiste organite tegevuse üle;
3.2.5 juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmetega tehingu tegemise
otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine
ning selles tehingus või vaidluses hingu esindaja määramine;
3.2.6 majandusaasta aruande kinnitamine;
3.2.7 ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
3.2.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
3.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
3.3.1 aastaaruande kinnitamiseks;

3.3.2 seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
3.3.3 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt kuu enne
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja ja koha.
3.3.4 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust
ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole
ette nähtud väiksema esindatuse nõuet.
3.3.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle 50%
Ühingu liikmetest.
3.3.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 50% koosolekus
osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
3.3.7 Juhul, kui nõuetekohaselt kokku kutsutud üldkoosolek ei ole ebapiisava kvoorumi
tõttu otsustusvõimeline, on järgneval korral üldkoosolek otsustusvõimeline
vaatamata kokkutulnud Ühingu liikmete arvule.
4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord
4.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib kirjaliku avalduse alusel taotleda õe kutsega
füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
Ühingu liikmeks võivad olla ühingu põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad isikud.
4.1.1 Ühingu liikmed jagunevad: tegevliikmed, toetajaliikmed, auliikmed
4.1.2 Ühingu tegevliige on füüsiline isik, kes on arvel tervishoiutöötajate registris, kes
on liitunud juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.
4.1.3 Ühingu toetajaliikmed on juriidilised ja füüsilised isikud, kes soovivad rahaliselt,
materiaalselt või moraalselt EPÕ ühingu tegevust toetada. Toetajaliikme suhted
EPÕ ühinguga reguleeritakse koosoleku otsusega või EPÕ ühingu ja toetajaliikme
vahel sõlmitava lepinguga.
4.1.4 EPÕ ühingu auliikmeks võib nimetada isikuid ja organisatsioone, kellel on suuri
teeneid EPÕ ühingu tegevuse arendamises ja toetamises.
4.2 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldus tuleb
esitada vähemalt 1 kuu enne ühingust lahkumise soovi.
4.3 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
4.3.1 Ei tasu kindlaks määratud ajaks ettenähtud liikmemaksu.
4.3.2 Liikme vastavasisulise avalduse alusel.
4.3.3 On esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu
tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
4.4 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne
koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise
küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle
poolt on üle 50% juhatuse liikmetest.
4.5 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
5. Liikme õigused ja kohustused
5.1 Ühingu liikmel on õigus:
5.1.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
5.1.2 valida ja olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
5.1.3 saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.
5.1.4 Lisaks õigusi- osa võtta EPÕÜ tegevusest ja üritustest
5.1.5 teha ettepanekuid EPÕÜ tegevuse edendamiseks
5.2 Ühingu liige on kohustatud:
5.2.1 järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;

5.2.2 teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivaid
kontaktandmeid.
5.2.3 Tasuma tähtaegselt liikmemaksu. Liikmemaks tasutakse kaks korda aastas: I
poolaasta eest 31.märtsiks ja II poolaasta eest 30. septembriks panka EPÕÜ
arvele.
5.2.4 Tegutsema ja käituma EPÕÜ mainet ja huve kahjustamata
5.2.5 Järgima oma kutsetegevuses ja käitumises eetikanorme.
6. Juhatus
6.1 Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mille liikmete arv, valimise ja tagasikutsumise kord
ning volituste kestus on sätestatud põhikirjas. Ühingu tegevust juhib ja esindab
juhatus, milles on kuni 7 liiget. 3-7 liiget
6.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek 4 aastaks.
6.3 Juhatuse otsuse langetamiseks on vaja 50%+1 juhatuse liikmete häältest.
6.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 1 kord
kvartalis.
6.5 Juhatus kavandab ühingu poolt läbiviidavaid üritusi ja projekte.
6.6 Juhatuse liikme tasustamine- juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord
määratakse üldkoosoleku otsusega.
6.7 Ühingu töökorraldust puudutavates küsimustes on juhatus pädev langetama otsuseid
valdkondades, mis ei ole antud ühingu põhikirjaga teiste organite pädevusse või mis
omavad ühingu tegevuse suhtes olulist tähendust, sealhulgas:
6.7.1 Ühingu tegevus- ja arengusuundade määramine;
6.7.2 Ühingu tegevuskava kinnitamine;
6.7.3 Ühingu eelarve strateegia kinnitamine;
6.7.4 Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
6.7.5 Juhataja valimine ja tagasikutsumine;
6.7.6 Järelevalve teostamine juhataja tegevuse üle;
6.7.7 Juhatuse koosolekud protokollitakse
7. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
7.1 6.1. Ühingu vara tekib:
7.2 6.1.1. Liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest;
7.3 6.1.2. Ühingu vara kasutamisest ja majandustegevusest saadavast tulust;
7.4 6.1.3. Riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist;
7.5 6.1.4. Annetustest ning muudest laekumistest.
7.6 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.
7.7 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
7.8 Ühingu
tegevuse
lõpetamise
korral
antakse
järelejäänud
vara
üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks
olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.
8. MUUD TINGIMUSED
8.1 Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
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