MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI TOITUMISNÕUSTAJATE ÜHENDUS
PÕHIKIRI
Mittetulundusühingu Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (edaspidi Ühendus) põhikiri on
kinnitatud 5. veebruaril 2017. aastal Üldkoosoleku otsusega.
I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Toitumisnõustajate Ühendus, lühendina ETNÜ, on avalikes
huvides tegutsev organisatsioon, mille tegevuskohaks on Eesti Vabariik ja asukohaks
on Kose tee 7, Külitse alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond, 61702.
1.2. Ühendus juhindub oma tegevustes Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest,
käesolevast põhikirjast, Üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ning sõlmitud
koostöökokkulepetest. Ühendus on asutatud määramata ajaks.
1.3. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.4. Ühendusel ei ole soodustatud isikuid.
II EESMÄRK
2.1. Ühenduse eesmärgiks on ühendada ja esindada organisatoorselt Eestis tegutsevaid
spetsiaalse väljaõppe saanud toitumisnõustajaid ja -spetsialiste, tagada neile vajalik
professionaalne tugi ja õiguslik kaitse, edendada toitumisnõustamise erialast
väljaõpet ja täiendkoolituste võimalusi, kontrollida toitumisnõustamise kvaliteeti,
levitada toitumisalast informatsiooni ja tõsta elanikkonna teadlikkust tervisliku
toitumise osas.
2.2. Ühenduse eesmärkide saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi:
2.2.1. Ühenduse ning selle Liikmete õiguste ja huvide esindamine;
2.2.2. Toitumisnõustaja tegevusjuhiste väljatöötamine;
2.2.3. Toitumisnõustajate täiendkoolituste organiseerimine;
2.2.4. Toitumisnõustajatele supervisiooni organiseerimine;
2.2.5. Toitumisnõustajate omavahelise suhtlemise, koostöö ja kogemuste vahetamise
soodustamine;
2.2.6. Toitumisnõustajate erialaste teadmiste ja oskuste kontrollimine;
2.2.7. Informatsiooni levitamine tervisliku toitumise, toiduainete, toidulisandite ja muu
toitumisega kaasneva kohta elanikkonna hulgas;
2.2.8. Õppepäevade ja konverentside ning muude temaatiliste ürituste korraldamine
laiemale huviliste ringile;
2.2.9. Elanikkonna ning professionaalide pidev teavitamine uuematest suundadest ja
uurimustest tervisliku toitumise valdkonnas;
2.2.10. Temaatilise õppe- ja teabematerjali kirjastamine ning levitamine;
2.2.11. Ühenduse tegevuse ja erialaste teemade kajastamine meedias;
2.2.12. Teadusuurimuste algatamine ja nende läbiviimine;
2.2.13. Koostöö riiklike ja eraõiguslike asutuste ning teiste terviseedenduslike
ühendustega.
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühenduse Liikmeks võib olla füüsiline isik, kes omab kvalifikatsiooni
toitumisnõustamise alal ning osutab vastavat teenust või on tegevusega alustamas
antud valdkonnas.
3.2. Liikmeks saamiseks tuleb läbida teadmiste ja oskuste kontroll ning tasuda
liikmemaks, mille sisu, korra ja suuruse kinnitab Üldkoosolek.

3.3. Ühenduse Toetajaks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes huvitub tervisliku
toitumisega seonduvast, soovib toetada Ühenduse tegevust ja on vajadusel valmis
aktiivselt kaasa lööma Ühenduse eesmärkide elluviimisel, täites põhikirja nõudeid.
Ühenduse Toetajaks saab peale vastava tasu maksmist, mille suuruse kinnitab
Üldkoosolek. Toetaja ei osale Ühenduse eesmärke ja tegevust puudutavate otsuste
tegemisel.
3.4. Liikmeks ja Toetajaks vastuvõtmise ning Ühendusest väljaastumise ja väljaarvamise
korra kinnitab Ühenduse Üldkoosolek.
3.5. Liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset
teavet Ühenduse tegevuse kohta.
IV JUHTIMINE
4.1. Ühenduse kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühenduse
Liikmed.
4.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse Eesti Vabariigi
seadustest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 50%
Ühenduse Liikmetest.
4.3. Ühenduse kolme- või viieliikmelise Juhatuse määrab Üldkoosolek kuni kolmeks
aastaks. Juhatuse volitusi võib Üldkoosolek pikendada veel kuni kolmeks järgnevaks
aastaks.
4.4. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valib Juhatus oma liikmete seast Juhatuse
volituste kehtivusajaks.
4.5. Juhatuse esimehe kohustused:
4.5.1. Kutsub kokku ja juhib Juhatuse koosolekuid;
4.5.2. Esindab Ühendust suhtlemisel avalikkuse ning koostööpartneritega.
4.5.3. Vastutab Ühenduse tegevustest aruandmise eest Üldkoosolekule.
4.6. Ühenduse Juhatuse kohustused:
4.6.1. Korraldab vahendite kogumist ja käsutamist Ühenduse eesmärkide täitmiseks.
4.6.2. Kehtestab Ühenduse nimel lepingutele, muudele tehingutele, dokumentidele ja
volikirjadele allakirjutamise ning nende väljaandmise korra.
4.6.3. Korraldab Ühenduse raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
4.6.4. Peab läbirääkimisi ja sõlmib koostöökokkuleppeid erinevate koostööpartnerite ja
institutsioonidega.
4.6.5. Täidab kõiki Ühenduse juhtimisega seotud ülesandeid.
4.6.6. Kutsub kokku ja juhib Üldkoosolekuid.
4.6.7. Otsustab muid küsimusi, mis esitatakse Juhatusele arutamiseks Juhatuse liikmete,
Üldkoosoleku, Asutajaliikmete või Ühenduse Liikmete initsiatiivil.
4.7. Juhatuse liikmete töö tasustamise ja ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste
hüvitamise korra määrab Üldkoosolek.
4.8. Juhatusele võib määrata täiendavaid kohustusi ja ülesandeid Üldkoosolek.
4.9. Ühenduse Juhatus on otsustusvõimeline, kui Juhatuse koosolekul osaleb
kolmeliikmelise Juhatuse puhul vähemalt 2, viieliikmelise Juhatuse puhul vähemalt 3
Juhatuse liiget. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on avalik, kui
osavõtjate enamus ei otsusta läbi viia salajast hääletamist.
4.10. Ühendust võib kõigis õigustoimingutes esindada Juhatuse esimees. Esimehe
puudumisel võib esindada Ühendust kõigis õigustoimingutes Juhatuse aseesimees.
4.11. Üldkoosolek võib määrata eetikakomisjoni, revisjoni või muu Ühingu eesmärkide
täitmiseks vajaliku komisjoni Juhatuse ametiajaks.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA
5.1. Ühendus võib oma põhikirjaliste ülesannete ja eesmärkide täitmiseks palgata töötajaid
või maksta tasu osutatud teenuste eest.
5.2. Ühendus võib osaleda projektikonkurssidel.
5.3. Ühenduse vara moodustuvad:
5.3.1. Füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ja eraldistest;
5.3.2. Tuluüritustest, Ühenduse finantstuludest ja osutatud teenuste eest saadud
summadest;
5.4. Peale registrisse kandmist võib Ühendusele annetatavaid summasid vastu võtta ka
sularahas, mille toiming sooritatakse vastavalt raamatupidamise eeskirjadele.
5.5. Ühenduse vara kasutatakse ainult põhikirjalistel eesmärkidel, samuti Ühenduse
tegevusega seotud kulude katteks.
VI PÕHIKIRJA MUUTMINE
6.1. Ühenduse põhikirja võib muuta üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks,
järgides Ühenduse eesmärki. Muuta ei saa Ühenduse eesmärki ja käesolevat põhikirja
punkti.
6.2. Põhikirja muutmise õigus on ainult Üldkoosolekul ning Eesti Vabariigi kohtul.
VII TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Ühenduse tegevus lõpetatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korrale.
7.2. Ühenduse tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste
nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule.

