MITTETULUNDUSÜHINGU „KINOBUSS” PÕHIKIRI
Mittetulundusühingu „KINOBUSS” (edaspidi: ühing) põhikiri on muudetud ja kinnitatud
27. september 2012.aastal 13. märtsil 2002.a. sõlmitud asutamislepingu ja 13. märtsil
2002.a. üldkoosolekul kinnitatud põhikirja baasil ja viidud kooskõlla
mittetulundusühingute seadusega.
1.Ühingu nimi, asukoht, eesmärk, tegevused ja majandusaasta
1.1. Ühingu ametlik nimi on mittetulundusühing KINOBUSS
1.2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Saaremaa
1.3. Ühingu eesmärgiks on:
! Filmi- ja meediahariduse arendamine ja propageerimine üle terve Eesti nii
formaal- kui vabahariduse tasandil ja elukestva õppe vormis
! Haridussüsteemi kaasajastamine ehk igal elualal rakendatavate uute
õppematerjalide ja -metoodikate väljaarendamine, mis arvestaksid
audiovisuaalsete meediumite kasvava osatähtsusega meie igapäevaelus
! Kinokultuuri jätkusuutlikkuse tagamine üle terve Eesti
! Eesti ja välismaa väärt filmide levitamine Eestis ning Eesti filmikultuuri
tutvustamine välismaal
! Sotsiaalne kaasamine filmikultuuri ja -hariduse edendamiseks
! Regionaalarengu jätkusuutlikkuse tagamine läbi filmikultuuri arendamise
! Rahvusvaheliste koostöövõrgustike loomine analoogsete eesmärkidega
organisatsioonidega
1.4. Oma eesmärkide elluviimiseks ühing:
! Korraldab filmi- ja meediahariduse teemalisi üritusi (koolitusi, kursusi, seminare,
laagreid, festivale jmt) ning viib läbi filmi- ja meediahariduse teemalisi projekte
nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
! Arendab välja ning muudab avalikult kättesaadavaks audiovisuaalseid
õppemetoodikaid ja -materjale ükskõik milliste elualade õpetamiseks
üldharidussüsteemis ja huvihariduse tasandil
! Korraldab rändkino vormis filmilinastusi linnades ja maapiirkondades üle terve
Eesti ning välismaal, nii siseruumides, kui välikino vormis.

! Teeb koostööd väärt filmide leviks Eesti filmiprodutsentide ja levitajatega, levitab
kodumaiseid filme üle-eestiliselt, võimalikult mitmekesistes paikades
! Teeb koostööd väärt filmide leviks välismaiste filmiprodutsentide ja levitajatega,
toob maale ja levitab välismaiseid filme üle-eestiliselt, võimalikult mitmekesistes
paikades
! Viib läbi sotsiaalset kaasamist rakendavaid filmikultuuriga seotud projekte nii
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil
! Erinevate projektide käigus teeb kaasaegsete visuaalvahendite kaudu
promotsiooni ja reklaame elutervele ellusuhtumisele
! On mobiilne ehk viib filmi- ja meediahariduse ning kinokultuuri inimestele n-ö
koju kätte ehk sinna, kus sellest parajasti kõige rohkem vajaka, olgu selleks
väikelinnad, -asulad ja/või suurlinnad ja nende eeslinnad.
! Viib läbi rahvusvahelisi filmi- ja meediaharidusalaseid, kinokultuuri, sotsiaalse
kaasamise ning regionaalarengu arendamisele suunatud koostööprojekte
1.5. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuar ja lõpeb 31. detsember
1.6. Ühing on asutatud tähtajatult
2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaarvamise tingimused ja kord
2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik ja/või organisatsioon, kes soovib
arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab ühingu juhatusele
juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu
põhikirja ja tasub ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseasutmismaksu.
2.2. Ühingu liikmeks vasutvõtmise otsustab seltsi juhatus või põhikirja puntkis 2.6
toodud üldkoosolek.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab
välja astuda ainult majandusaasta lõpul. Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas
punktis toodud tähtaja möödumist väljaastunu Ühingu liikmete nimekirjast.
2.4. Ühingu liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega kui:
a) ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu
poolt korraldatud üritusel
c) liikme tegevus või tegevusetus kahjustab ühingu tegevust ja mainet
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
arutelust väjlaaaravatavatele liikmetele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku
toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise
küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt
on pool juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsmuse
otsustmaist väljarvamiele järgneval ühingu koosolekul.

3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul isiklikult või esindaja kaudu (omades
ühte häält), kusjuures esindajaks saab olla vaid ühingu liige ning esindajal peab olema
kirjalik volitus.
b) olla valitud ühingu juhatuse nõukogu ja muude organite liikmeks
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu
c) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi
ja isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.
d) tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta
keskel.
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu
liikmetele panna ainult üldkoosoleku otsuse alusel, mille poolt olid kõik ühingu liikmed.
4. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu 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 ühingu esindaja määramine.
e) ühingu kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine ja
asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organte
pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest
c) muudel juhtudel kui ühingu huvid seda nõuavad
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab üingu juhatus vähemalt 7 päeva enne
üldkoosoleku toimumist vastava teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra või saadab igale ühingu liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist
samasisulise kirjalikut teate.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on kohal 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
hääleenamuse nõuet.
4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 hääleenamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

5. Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 5 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustegevustes.
5.4. Ühingu nimel toestavate tehingute, mille suurus ületab 25 565 eurot, sooritamiseks
peab juhatuse saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
6. Osakondade õigused ja kohustused
6.1. Vähemalt 5 ühingu liiget võivad piirkondlikult alusel moodustada ühingu
piirkondliku osakonna.
6.2. Osakonna kõrgemaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub
kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete
kirjalikult nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna
esimesel koosolekul.
6.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 1
aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälte enamusega.
6.4. Osakonnale jääb ½ osakonda kuuluvate ühingu liikmete liikmemaksust.
6.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna
koosoleku poolt kehtestatud korras.
6.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele 1
kuu jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu.
7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
kooras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga ühingu valdusesse.
Mittetulundusühingu „KINOBUSS” juhatuse liikmed:
MIKK RAND isikukood 37008010238, elukohaga Tallinn, Veerenni 27-5
PEETER MARVET isikukood 37012010267, elukohaga Tallinn, Vabaduse pst. 165-4
MÄRTEN VAHER, isikukood 38206180214, elukohaga Tallinn, Lai 45-8
DANIEL MÜNTINEN, isikukood 38306056020, elukohaga Tallinn, Luise 9-4
ERIK NORKROOS, isikukood 36910010249, elukohaga Tallinn, Sõpruse pst 169-4
/digiallkirjad/

