MTÜ TOPSIRING
PÕHIKIRI
Kinnitatud 02.07.2015 üldkoosoleku otsusega. Põhikirja punktid 1.1, 1.3 ja 3.3, on
muudetud 26.05.2016 üldkoosoleku otsusega. Põhikirja punktid 1.1, 1.2, 3.3 on
muudetud 06.01.2016 üldkoosoleku otsusega.
I ÜLDSÄTTED
1.1.

Mittetulundusühing (edaspidi “ühing”) Topsiring (endise nimega MTÜ
Tervikring) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on
Eesti Vabariik, Harjumaa, Maardu, Lao 6.

1.2.

Ühingu eesmärgiks on läbi aktiivse ja laiahaardelise tegutsemise propageerida
arusaamist materjalide tervikliku ringlemise (sh. taaskasutamise ja
korduvkasutamise) vajadusest ja võimalustest meie igapäevaelus. Eelkõige
keskendub
ühing
ühekordsete
joogitopside
asendamisele
korduvkasutatavatega avalikel üritutustel ja linnaruumis, kuid võib vastavalt
liikmete pädevusele ja koostöövõimalustele tegeleda ka muude
valdkondadega.
Eesmärgi saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1. eesmärgiga seotud info kogumine ja süstematiseerimine, uuringute
läbiviimine;
1.2.2. eesmärgiga seotud teavitustegevus (sh. üritustel osalemine ja nende
korraldamine, infomaterjalide koostamine ja levitamine, suhtlemine
meediaga, jne);
1.2.3. materjalide ringlemist võimaldavate või propageerivate toodete ja
teenuste arendus, müük ja vahendus;
1.2.4. diskussiooni arendamine avaliku sektoriga korduvkasutustoodete
ringlemisega seotud takistuste kõrvaldamiseks ja avaliku toetuse
leidmiseks;
1.2.5. koostöö
tegemine
saavutamiseks;

teiste organisatsioonidega ühishuvide

1.2.6. ühingu tegevusest huvitatute hulgas kogukonnatunde tekitamine;
1.2.7. erinevate oskuste ja teadmiste loomine ühingu eesmärkide toetuseks
(sh erialaekspertide kaasamine eesmärkide saavutamisel);

1.2.8. konkursside ja tootearendusürituste korraldamine uute meetodite ja
lahenduste leidmiseks.
1.2.9. Keskkonnasõbraliku ja
eetilise
mõttelaadi ja
ettevõtluse, ringmajanduse, vmt teemadega seotud koolituste
läbiviimine.
1.3

Ühing juhindub oma tegevuses
(http://www.ngo.ee/eetikakoodeks).

Vabaühenduste

eetikakoodeksist

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1.

Ühingu liikmeks saab olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis
aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab
põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab
ühingu juhatus.

2.2.

Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada
juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3.

Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4.

Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud
juhtudele, kui ta:

2.1.1. Ei
tasu kindlaksmääratud
või sisseastumismaksu;

ajaks ettenähtud

liikmemaksu

2.1.2. On esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid,
mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
III JUHTIMINE
3.1.

Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt
seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2.

Üldkoosoleku kokkukutsumisel,
kvoorumil
vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3.

Ühingu juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda kaks kuni
viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4.

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid vähemalt
kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline vähemalt poolte liikmete
osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5.

Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse
ametiajaks.

ja

otsuste

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1.

Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda
majandus- ja koolitustegevusega.

4.2.

Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3.

Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

