Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse (edaspidi ETNÜ või Ühendus) Liikmeks ja
Toetajaks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord
Kinnitatud ETNÜ Üldkoosoleku otsusega 3.12.2015
1. ETNÜ Liikmeks vastuvõtmise kord
1.1. ETNÜ põhikirja kohaselt võib Ühenduse Liikmeks olla füüsiline isik, kes omab
kvalifikatsiooni toitumisnõustamise alal ning osutab vastavat teenust või on
tegevusega alustamas antud valdkonnas.
1.2. Liige osaleb Ühenduse eesmärke ja tegevust puudutavate otsuste tegemisel.
1.3. Liikmeks saamiseks tuleb esitada toitumisnõustaja teadmiste ja oskuste
kontrollimiseks vajalik ankeet (lisa 5) etteantud e-posti aadressile, mille alusel
saadetakse Liikmeks astujale toitumisnõustamise alaseid teadmisi ja oskusi
kontrollivad ülesanded ning arve kontrolli teostamise kohta.
1.4. Peale teadmiste ja oskuste kontrolli edukat läbimist tuleb esitada digiallkirjastatud
Liikmeks astumise avaldus (lisa 1) etteantud e-posti aadressile ja tasuda Liikme
aastamaks
MTÜ
Eesti
Toitumisnõustajate
Ühenduse
arveldusarvele
EE037700771001646006 LHV pangas.
1.5. Teadmiste ja oskuste kontrolli teostamiseks on moodustatud spetsiaalne
komisjon.
1.6. Toitumisnõustaja teadmiste ja oskuste kontrollimise tingimused ja korra kehtestab
vastav komisjon. 2015. aasta lõpuni kehtivad ETNÜ Liikmeks astumisel ETTA
Liikmeks astumise kompetentsushindamise tingimused ja kord. Aastast 2016
kehtivad ETNÜ teadmiste ja oskuste kontrollimise komisjoni poolt kehtestatud
tingimused ja kord.
1.7. Toitumisnõustaja teadmiste, oskuste ja kogemuste jätkukontrollimised
toimuvad Liikmeks astumisest alates ühe aasta pärast, seejärel kolme ja edaspidi
iga viie aasta järel. Jätkukontrolli tingimused ja korra kehtestab teadmiste ja
oskuste kontrollimise komisjon. 2015. aasta lõpuni kehtivad ETNÜ Liikmete
jätkukontrollimisel ETTA Liikmete jätkuhindamise tingimused ja kord. Aastast
2016 kehtivad ETNÜ teadmiste ja oskuste kontrollimise komisjoni poolt
kehtestatud jätkukontrollimise tingimused ja kord.
1.8. Jätkukontrollimise vajadusest teavitatakse Liiget Ühenduse juhatuse poolt ning
esitatakse Liikmele jätkukontrollimise teostamiseks vajalikud ülesanded ja arve
kontrolli teostamise tasu kohta.
1.9. Toitumisnõustaja teadmiste ja oskuste kontrolli ja jätkukontrolli tasu
kehtestatakse Ühenduse Juhatuse poolt kuni kolmeks kalendriaastaks, selle
kinnitab Ühenduse Üldkoosolek.
1.10.
Liikmemaks, mida tasutakse kord aastas tähtajaga 31. märts,
kehtestatakse Ühenduse Juhatuse poolt kuni kolmeks kalendriaastaks, selle
kinnitab Ühenduse Üldkoosolek. Isikutele, kes astuvad Liikmeks 1. november-31.
detsember, pikeneb liikmestaatus ka järgnevaks kalendriaastaks.

2. ETNÜ Toetajaks vastuvõtmise kord
2.1. ETNÜ põhikirja kohaselt võib Ühenduse Toetajaks 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.
2.2. Toetaja ei osale Ühenduse eesmärke ja tegevust puudutavate otsuste tegemisel.
2.3. Toetajaks saab astuda avalduse (lisa 2) alusel, mis tuleb Toetajaks astujal saata
digiallkirjastatult koos Toetaja aastamaksu tasumist tõendava dokumendiga
etteantud e-posti aadressile.
2.4. Toetajamaks füüsilisele ja juriidilisele isikule, mida tasutakse kord aastas,
tähtajaga 31. märts, kehtestatakse kuni kolmeks kalendriaastaks Ühenduse
Juhatuse poolt, selle kinnitab Ühenduse Üldkoosolek. Isikutele, kes astuvad
Toetajaks 1. november-31. detsember, pikeneb Toetaja staatus ka järgnevaks
kalendriaastaks.
2.5. Toetajamaks tasutakse MTÜ Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse arveldusarvele
EE037700771001646006 LHV pangas.

3. ETNÜst väljaastumise kord
3.1. Toetajal on õigus igal ajal avalduse (lisa 3) alusel Ühendusest välja astuda, kuid
väljaastumisel ei tagastata Toetajamaksu.
3.2. Liikmel on õigus igal ajal, välja arvatud järgnevas punktis sätestatule, avalduse (lisa
4) alusel Ühendusest välja astuda, kuid välja astumisel ei tagastata teadmiste ja
oskuste kontrollimise, jätkukontrollimise tasusid ega ka liikmemaksu.
3.3. Juhul kui Liikmel on pooleliolevaid kohustusi Ühenduse ees, tuleb välja astumisest
avalduse alusel ette teatada vähemalt 60 päeva.
3.4. Eelnevas punktis sätestatut ei kohaldata, kui Liikme õigusi või kohustusi
muudetakse oluliselt või kui Liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt
võimalik.

4. ETNÜst väljaarvamise kord
4.1. Liikme võib Ühendusest välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või Ühenduse
olulisel määral kahjustamise tõttu.
4.2. Liikme võib Ühendusest välja arvata liikmemaksude ja muude kehtestatud tasude
tähtajaks tasumata jätmise tõttu.
4.3. Üldjuhul teeb Liikme Ühendusest väljaarvamise otsuse Juhatus. Ettepaneku Liikme
väljaarvamiseks võivad Juhatusele teha ka teadmiste ja oskuste hindamise komisjon
ning eetikakomisjon.
4.4. Ühendusest välja arvatud Liiget teavitab vastavast otsusest Juhatus kirjalikult ja
viivitamata. Otsust tuleb põhjendada.
4.5. Juhatuse otsusega Liikme Ühendusest väljaarvamise kohta mitte nõustumise korral
võib välja arvatud Liige nõuda otsuse ümbervaatamist Üldkoosoleku poolt.

