MITTETULUNDUSÜHINGU "EESTI ENDODONTIA SELTS" PÕHIKIRI

1.

Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja tegevuse eesmärk
1.1.

Mittetulundusühingu nimi on MTÜ EESTI ENDODONTIA SELTS (edaspidi SELTS
või EES). Ingliskeelne ametlik nimetus on Estonian Endodontic Society.

1.2.

Selts

on

Eesti

Vabariigis

tegutsev

endodontia

erialaga

tegelevate

hambaarstide ühendus.
1.3.

Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu.

1.4.

Selts on mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on endodontia eriala
edendamine Eesti Vabariigis, omavahelise koostöö ja suhtlemise arendamine
ning kvalifikatsiooni tõstmine.

1.5.

1.6.

Seltsi eesmärgid on:
1.5.1.

esindada ja arendada endodontia eriala Eestis;

1.5.2.

soodustada seltsi liikmete professionaalset arengut;

1.5.3.

teha koostööd Euroopa ja maailma erialaorganisatsioonidega;

1.5.4.

teha koostööd Eesti hambaravi eriala erialaorganisatsioonidega.

Eesmärkide saavutamiseks Selts:
1.6.1.

soodustab

liikmete

omavahelist

infovahetust,

komplitseeritud

ravijuhtude analüüsi;
1.6.2.

annab

teaduslikke

ja

praktilisi

soovitusi

hambaarstidele

ning

patsientidele;
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1.6.3.

liitub Euroopa Endodontide Ühinguga;

1.6.4.

korraldab erialaseid loenguid, koolitusi, seminare ja õppepäevi.

Õiguslik seisund
2.1.

Selts

on

eraõiguslik

asutamislepingust,
küsimustes

juriidiline

käesolevast

isik,

mis

põhikirjast,

mittetulundusühingute

juhindub

oma

põhikirjaga

seadusest

tegevuses

reguleerimata
ja

teistest

mittetulundusühingute tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
2.2.

Selts vastutab oma kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Seltsi liige ei
vastuta Seltsi kohustuste eest.

2.3.

Seltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis seonduvad Seltsi tegevuse
eesmärgiga ja mis otseselt või kaudselt on vajalikud Seltsile.
1

2.4.

Seltsi tulu võib selts iseseisvalt käsutada üksnes Seltsi tegevuse eesmärkide
saavutamiseks. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või
rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis või
kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud füüsilisetele isikutele või
juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, samuti nimetatud
isikutega seotud isikutele.
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2.5.

Selts võib korraldada tasulisi üritusi.

2.6.

Seltsil on nimega pitsat.

2.7.

Selts on asutatud määramata ajaks.

Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1.

Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes kinnitasid
käesoleva põhikirja.

3.2.

Peale asutajaliikmete võivad Seltsi liikmeks olla tegevliikmed (edaspidi
“liige”).

3.3.

Seltsi liikmeks võib olla hambaarst, kes täidab Seltsi põhikirja ja Seltsi
kodukorda ning on valmis osalema Seltsi tegevuses.

3.4.

Seltsil peab olema vähemalt 3 liiget.

3.5.

Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus (edaspidi juhatus)
hiljemalt 1 kuu jooksul pärast liikmekandidaadi vastavasisulise avalduse
esitamist Seltsile.

3.6.

Seltsi liikmeks vastuvõtmise keeldumise otsus peab sisaldama liikmeks
vastuvõtmisest keeldumise põhjuse.

3.7.

Seltsi

liikmeks

vastuvõtmisel

on

Seltsi

uus

liige

kohustatud

tasuma

iga-aastast liikmemaksu vastavalt juhatuse poolt kehtestatud suurusele ja
korrale.
3.8.

Seltsi liikmeks vastu võetud isik võib samal ajal olla teiste ühingute liikmeks.
Samuti võib selts ise astuda teiste organisatsioonide, ühingute ja liitude
liikmeks nii kodu- kui ka välismaal.

3.9.

Liikmel on õigus Seltsist välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

Tasutud

liikmemaksu antud majandusaastal ei tagastata.
3.10.

Liige arvatakse Seltsist välja juhatuse otsusega, kui ta ei täida nõuetekohaselt
liikmemaksu ja/või Seltsi poolt kehtestatud tasude maksmise kohustusi.

3.11.

Liige arvatakse Seltsist välja juhatuse otsusel järgmistel juhtudel:
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3.11.1.

kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;

3.11.2.

kui ta kahjustab oma süülise tegevusega Seltsi mainet ja huve;

3.11.3.

Seltsi

väljaarvatud

liikmele

tuleb

tema

väljaarvamise

otsuse

tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.12.

Liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast ja selleks
ei ole vaja juhatuse otsust.

3.13.

Juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse andmed Seltsi liikmete
kohta.

3.14.

Seltsi liikmel on õigus:

3.14.1.

võtta osa Seltsi üldkoosolekust;

3.14.2.

valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.14.3.

saada

teavet

Seltsi

tegevuse

tulemuste

kohta

ning

tutvuda

põhjendatud huvi korral Seltsi dokumentidega;
3.14.4.

osaleda Seltsi poolt korraldatavatel üritustel;

3.14.5.

käsutada Seltsile kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile;

3.14.6.

astuda Seltsist välja.

3.15.

Seltsi liikmel on kohustus:

3.15.1.

täita käesolevast Seltsi põhikirjast, Seltsi kodukorrast ja seadustest
tulenevaid kohustusi ning Seltsi juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
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3.15.2.

osaleda Seltsi tegevuses vastavalt Seltsi põhikirjale;

3.15.3.

tasuda iga-aastaselt liikmemaksu;

3.15.4.

hoiduda tegevusest, mis kahjustab Seltsi mainet ja head nime;

3.15.5.

mitte avaldada konfidentsiaalset informatsiooni mitteliikmetele.

Seltsi majandustegevus, vara ja liikmemaks
4.1.

Seltsi

vara

laekumistest

tekib
ja

liikmemaksudest,

tulust,

mis

annetustest,

saadakse

Seltsi

eraldistest,

põhikirjaliste

muudest

eesmärkide

saavutamiseks korraldatavatest tasulistest üritustest.
4.2.

Selts võib tegeleda majandus- ja koolitustegevusega seaduses kehtestatud
korras.

4.3.

Seltsi liikmel on kohustus tasuda iga-aastaselt liikmemaksu.

4.4.

Seltsi majandusaastaks on 01. jaanuar - 31. detsember.
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5.

Üldkoosolek
5.1.

Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on Seltsi üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek).
Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus iga kolme aasta järel.

5.2.

Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja
põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest. Kui juhatus ei kutsu
üldkoosolekut

eelpool

nimetatud

asjaoludel

kokku,

võivad

taotlejad

üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
5.3.

5.4.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.3.1.

Seltsi põhikirja muutmine;

5.3.2.

Seltsi tegevuse eesmärgi muutmine;

5.3.3.

Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine.

Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud
1/4 Seltsi liikmetest, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Igal liikmel on
üks hääl. Seltsi liiget võib volikirja alusel esindada teine Seltsi liige.

5.5.

Kui üldkoosolek ei ole eeltoodud asjaoludel pädev otsust vastu võtma, kutsub
juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.
Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul
osalenud või esindatud liikmete arvust.

5.6.

Seltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
üle

1/2

üldkoosolekul

osalenud

liikmetest

või nende esindajatest kui

seadusega ei ole sätestatud teisiti.

6.

Juhatus
6.1.

Juhatus on Seltsi alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi.

6.2.

Juhatuses on 3 kuni 7 liiget.

6.3.

Juhatuse liikmete volitused kehtivad 3 aastat.

6.4.

Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse esimehe ja
aseesimehe valib juhatus juhatuse liikmete hulgast.

6.5.

Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees ehk Seltsi esimees.

6.6.

Juhatuse pädevusse kuulub küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku
pädevusse.

6.7.

Juhatuse pädevusse kuulub liikmetele täiendavate kohustuste kehtestamine,
liikmemaksude määramine.
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6.8.

Ainult juhatuse esimehel ja aseesimehel on õigus esindada Seltsi kõikides
õigustoimingutes, ülejäänud liikmed esindavad Seltsi ühiselt või eraldi
sellekohase juhatuse otsuse või volikirja alusel.

6.9.

Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekust võtab osa üle 1⁄2
juhatuse liikmetest või kui koosolekut kokku kutsumata hääletavad kirjalikult
kõik juhatuse liikmed ja otsuse poolt hääletab 2/3 juhatuse liikmetest.

6.10.

7.

Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist.

Seltsi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
7.1.

7.2.

Selts lõpetatakse:
7.1.1.

üldkoosoleku otsuse alusel;

7.1.2.

kohtuotsusega;

7.1.3.

kui Seltsi on jäänud vähem kui 3 liiget;

7.1.4.

muudel seadusega sätestatud alustel.

Pärast

võlausaldajate

kõigi

nõuete

rahuldamist

ja raha deponeerimist

käsutatakse allesjäänud vara hambaravi eriala edendamiseks Eesti Vabariigis
või antakse Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides
üle teisele mittetulundusühingule.
7.3.

Seltsi ühinemine või jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
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