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1.

ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Hüpertensiooni Ühing (lühendatult ja edaspidi

nimetatud - EHÜ), inglise keeles: Estonian Society of Hypertension.
1.2. EHÜ on erinevate erialade spetsialiste ja juriidilisi isikuid ühendav arteriaalse

hüpertensiooni kontrolli ja ravi tõhustamiseks loodud vabatahtlik ühing, mis on asutatud
20. aprillil 1995.a.
1.3. EHÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest Eesti Vabariigi

õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. EHÜ kasutab eesmärkide saavutamiseks kõiki
vahendeid, mis pole keelatud nimetatud õigusaktidega ega ole vastuolus rahvusvaheliste
üldtunnustatud üldinimlike ja erialaste väärtuste ja eetika standarditega.
1.4. EHÜ asukoht on Tallinn.

2. EESMÄRGID
2.1. Eesmärkideks on:

2.2.1 Kaasaegsete hüpertensiooni diagnostika ja ravi põhimõtete teadvustamine
arstidele ja seminaride korraldamine ja hüpertoonia-alase koolituste toetamine
2.2.2 Arteriaalse hüpertensiooni olemust, ravi ja profülaktikat käsitlevate materjalide
koostamine ja väljaandmine.
2.2.3 Koostöö arendamine Euroopa Hüpertensiooni Ühinguga ja teiste riikide
Hüpertensiooni Ühingutega.
2.2.4 Koostöö arendamine teiste erialaseltsidega ja organisatsioonidega p.2.3. – p.2.4.
toodud eesmärkide saavutamiseks.

3

LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING EHÜ-ST VÄLJAASTUMISE NING
VÄLJAARVAMISE KORD

3.1 EHÜ liikmeskond koosneb liikmetest ja toetajaliikmetest. EHÜ-sse kuulumise eelduseks
on vastavus EHÜ liikmele esitatavatele nõuetele, põhikirjas toodud eesmärkide ja
tegevussuundade tunnustamine ja järgimine ning samuti soov arendada ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
3.2 EHÜ liikmeks vastuvõtmist saab taotleda arst või teine spetsialist, kelle töö on seotud
hüpertensiooni või sellega seotud valdkondade teaduslike või praktiliste aspektidega.
3.3 EHÜ toetajaliikmeks saavad olla juriidilised isikud, kes soovivad toetada hüpertensiooni
alast teaduslikku, ravi- ja profülaktilist tööd Eestis.
3.4 EHÜ liikmeks (toetajaliikmeks) astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning
tasub ühingu arvele sisseastumismaksu. Sissemaksu suuruse ja selle tasumise korra
otsustab üldkogu.
3.5 EHÜ liikmeks (toetajaliikmeks) vastuvõtmise otsustab juhatus hiljemalt 1 kuu jooksul
avalduse esitamisest. Kui isikut EHÜ liikmeks (toetajaliikmeks) ei võeta, tagastatakse
talle sisseastumismaks.
3.6 EHÜ-st väljaastumiseks esitab EHÜ liige (toetajaliige) juhatusele kirjaliku avalduse.
Juhatus teeb otsuse liikme (toetajaliikme) EHÜ-st väljaarvamise kohta 1 kuu jooksul
avalduse saamisest.
3.7 EHÜ liikme (toetajaliikme) võib EHÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
1)
2)
3)
4)

kahjustab oma tegevusega EHÜ nime või mainet;
on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või EHÜ organite poolt talle pandud kohustuse;
ei ole tasunud EHÜ liikmemaksu kahe järjestikuse aasta jooksul;
ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi EHÜ üldkogul või EHÜ poolt
korraldatud üritusel;
5) kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
3.8 EHÜ liikme (toetajaliikme) väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel (toetajaliikmel) , kelle
väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma
seisukohaga antud asjas.
4 LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 EHÜ liikmetel (toetajaliikmetel) on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste
kõrval õigus:
1) osaleda hääleõigusega üldkogul;
2) olla valitud EHÜ organite liikmeks, v.a toetajaliige, kelle esindaja ei saa olla EHÜ
organite liikmeks;
3) saada EHÜ juhatuselt ja muudelt organitelt teavet EHÜ tegevuse kohta ning teha
ettepanekuid juhatusele ja üldkogule EHÜ tegevust puudutavates küsimustes;
4) kasutada ettenähtud korras EHÜ vara ning saada liikmetele (toetajaliikmetele)
ettenähtud soodustusi.
4.2 EHÜ liige (toetajaliige) on kohustatud:
1) järgima EHÜ põhikirja ja häid tavasid;

2) osalema EHÜ tegevuses ning täitma talle üldkogu või juhatuse otsustega pandud
kohustusi;
3) tasuma EHÜ poolt määratud tähtajaks ja suuruses EHÜ liikmemaksu (jooksva aasta
eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).
4.3 Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele
(toetajaliikmele) panna ainult üldkogu otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 EHÜ
liikmetest.

5. EHÜ ÕIGUSED
5.1 Oma eesmärgi saavutamiseks on EHÜ-l õigus arendada järgmist tegevust:
1)
2)
3)
4)
5)

hüpertensiooni alane teadus-arendustegevus;
projektides osalemine;
konverentside, seminaride, koolituste korraldamine;
kirjastamine;
jms EHÜ eesmärkidega kooskõlas olev tegevus

6 ÜLDKOGU
6.1. EHÜ juhtorgan on üldkogu (üldkoosolek).
6.2. Üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas või vajadusel sagedamini.
6.3. Üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt või vähemalt 1/3 (ühe kolmandiku) EHÜ
liikmete nõudmisel.
6.4. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/2 EHÜ
liikmetest ja toetajaliikmetest (edaspidi koos Liikmed). Kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline,
kutsutakse uus üldkogu kokku hiljemalt 2 kuu pärast. Selliselt kokku kutsutud üldkogu on
otsustusvõimeline olenemata seal osalenud või esindatud liikmete arvust.
6.5. Üldkogu otsused võetakse vastu üldkogul osalevate või esindatud liikmete
lihthäälteenamusega, kui seadus või põhikiri ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkogul osalenud või esindatud ja eesmärgi muutmiseks
9/10 EHÜ liikmete nõusolek. Isikuid valitakse salajasel hääletamisel.
6.6. Üldkogu pädevusse kuulub:
6.6.1 põhikirja muutmine;
6.6.2 EHÜ tegevuse üldsuundade kinnitamine ja eesmärkide muutmine;
6.6.3 EHÜ eelarve, liikmemaksu suuruse ja majandusaastaaruande kinnitamine;
6.6.4 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.6.5 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu
esindaja määramine;
6.6.6 revidendi valimine ja tema tegutsemisperioodi pikkuse määramine, revisjoniaruande
kinnitamine;

6.6.7 EHÜ lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
6.6.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
7 JUHATUS
7.1. EHÜ igapäevast tegevust juhib ja EHÜ-t esindab juhatus, kuhu kuulub 7 liiget. Juhatuse
liikmeks saab olla ainult EHÜ liige, v.a toetajaliikme esindaja.
7.2 Juhatuse liikmed määrab tähtajaga kuni 3 aastat ja kutsub tagasi üldkogu.
7.3 Juhatuse ülesanneteks on:
1) juhtida EHÜ tegevust üldkogude vaheajal;
2) viia ellu üldkogu otsuseid;
3) esitada üldkogule aruanne EHÜ tegevuse kohta tema tegevusperioodil;
4) EHÜ liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, liikmete üle arvestuse pidamine ja
liikmemaksude kogumine;
5) EHÜ tegevuskava ja eelarve koostamine;
6) majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;
7) EHÜ vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkogu
otsustest tulenevatele nõuetele.
7.4 Juhatus valib enda seast presidendi, sekretäri ja laekuri. Sekretäril on õigus olla valitud
järgmiseks EHÜ presidendiks. Presidendi, sekretäri ja laekuri tegutsemisperioodi kestus ei saa
olla pikem nende juhatuse liikmete esindusõiguse tähtajast.
7.5 Presidendi ülesandeks on juhtida juhatuse tööd ning esindada EHÜ-t suhetes füüsiliste ja
juriidiliste isikutega ning riigi- ja kohaliku omavalitsusorganitega.
7.5 EHÜ-t võib esindada kõikide tehingute tegemisel kas president üksinda või 6 juhatuse
liiget ühiselt.
7.3 President kutsub juhatuse koosolekud kokku vastavalt vajadusele. Juhatuse koosolek on
otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse
vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 4 kohalviibinud juhatuse liikme hääl.

8. REVISJON
8.1. Üldkogu määrab põhikirjaliste ülesannete järelevalveks revidendi.
8.2. Revidendiks ei või olla EHÜ juhatuse liige ega raamatupidaja.
8.3. Revident kontrollib EHÜ tegevuse vastavust põhikirjalistele eesmärkidele ning EHÜ
varade kasutamise otstarbekust.
8.4. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkogule
kinnitamiseks.
9. VARAD JA RAHALISED VAHENDID
9.1.EHÜ vahendid moodustavad:

1) liikmemaksud;
2) vabatahtlikud annetused ja toetused;
3) sihtotstarbelised laekumised ja subsiidiumid;
4) laekumised Sotsiaalministeeriumi ning teistest riigi ja omavalitsuse eelarvelistest
vahenditest;
5) laekumised ürituste korraldamisest ja muud laekumised.
9.2 EHÜ võib määrata stipendiume, auhindu ja grante hüpertensiooni-alase teadustöö
finantseerimiseks.
9.3 EHÜ arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks ja rahaliste programmide realiseerimiseks.

10 ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE
10.1. EHÜ lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muudel seaduses sätestatud
alustel.
10.2. EHÜ lõpetamise võib otsustada üldkogu otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt
on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
10.3. EHÜ lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei
ole sätestatud teisiti.
10.4. EHÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkogu otsusega ei otsustata teisiti.
10.5. EHÜ tegevuse lõpetamisel otsustab üldkogu, millisele samalaadsete eesmärkidega
mittetulundusühingule või sihtasutusele antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle
allesjäänud vara.
10.6. Kui likvideeritava EHÜ varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks,
peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

Mittetulundusühingu Eesti Hüpertensiooni Ühing põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul
20.aprillil 1995.a.
Mittetulundusühingu Eesti Hüpertensiooni Ühing põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud
üldkogu poolt 18. märtsil 2011.a.

Juhatuse liige
Anu Hedman, EHÜ president

