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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühing Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing  (edaspidi Ühing) on 

heategevuslik avalikes huvides tegutsev organisatsioon. 

1.2 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.3 Ühingu eesmärk on edendada imikute, väikelaste, nende emade ja perede tervist ning 

heaolu, kaitstes ja toetades raseduse, sünnituse, lapsehoolduse ning rinnaga toitmise 

optimaalset praktikat. Ühing teeb koostööd teiste samalaadse eesmärgiga ühingutega 

International Baby Food Action Network´i raames. 

1.4 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

1.5 Ühing on asutatud tähtajatult. 

2. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING 

VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 

2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib 

arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja esitab ühingu juhatusele 

kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja. 

2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmist otsustab ühingu juhatus. 

2.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille alusel juhatus 

kustutab ühingust väljaastunu ühingu liikmete nimekirjast. 

2.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei ole 

majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu. 

2.5 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 juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle 

poolt on 2/3 juhatuse liikmetest. 

2.6 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse 

otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu koosolekul. 

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1 Ühingu liikmel on õigus: 

a) Osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul; 

b) Olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks; 

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

3.2 Ühingu liige on kohustatud: 

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



b) Tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu; 

c) Teatama ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma isikukoodi, elukoha 

ja aadressi ning nende muutumisel informeerima juhatust sellest vähemalt 2 kuu 

jooksul; 

d) Tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb 

aasta kestel; 

e) Mitte vastu võtma rinnapiimaasendajaid tootvate ja turustavate organisatsioonide 

sponsorlust ja kingitusi. 

4. ÜLDKOOSOLEK 

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, milles igal ühingu liikmel on üks hääl. 

4.2 Üldkoosoleku pädevuses on: 

a) Põhikirja muutmine; 

b) Eesmärgi muutmine; 

c) Juhatuse liikmete määramine; 

d) Juhatuse või muu organi liikmete tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 

otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine; 

e) Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise 

ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud 

tehingutes: 

f) Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste 

organite pädevusse 

4.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 

a) Aastaaruande kinnitamiseks; 

b) Juhul, kui vähemalt 1/10 ühingu liikmetest seda kirjalikult näidatud põhjusel 

nõuab; 

c) Muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad. 

4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus vähemalt 2 nädalat enne 

üldkoosoleku toimumist igale ühingu liikmele sellesisulise kirjaliku teate. 

4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu 

liikmetest. 

4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud 

ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette 

suurema häälteenamuse nõuet. 

4.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ning eesmärgi 

muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 ühingu liikmete nõusolekut. 

5. JUHATUS 

5.1 Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt kolm liiget. 

5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks. 

5.3 Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. 

5.4 Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 30 000 eurot, sooritamiseks 

peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult. 

5.5 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.  



6. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LÕPETAMINE 

6.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seadusega ettenähtud korras. 

6.2 Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt volitatud isikud. 

6.3 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud 

vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste 

ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 


