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1. Üldkoosoleku rakendamine

Üldkoosolek kinnitas päevakorra, üldkoosoleku juhatajaks Liia Hänni (e-Riigi Akadeemia) ja 
protokollijaks Alari Rammo (vastuhääli ei olnud, hääli ei loetud).

Häältelugemiskomisjoni otsustati valida kolm liiget, kelleks valiti Anna Laido, Martin Meitern ja 
Elina Kivinukk (vastuhääli ei olnud, hääli ei loetud).

2. 2011. aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine

Urmo Kübar tutvustas aastaaruannet koos audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS aruandega. 
Aruande leiab www.ngo.ee/aruanded.

Arutelu:

Keit Fomotškin, Terve Eesti Sihtasutus ja Heateo Sihtasutus: 2010 vs 2011 oli 
liikmemaksudes väike kasv olnud, kas meie tublid liikmed on aktiivsemad olnud tasuma?
Urmo: Nii tuhat eurot oli vist vahe. Ma arvan, et rohkem sõltub sellest, kui aktiivselt me meelde 
tuletame liikmetele, kui maksmata on. Püüdsime eelmisel aastal süvendatumalt tegeleda ja 
maksti ka eelmistest aastatest jäänud võlgu. 
Liia: Liikmeskond ka kasvas.
Urmo: Jah, viis organisatsiooni liitus, lahkujaid ei olnud. Selle aasta alguses on kolm 
organisatsiooni välja arvatud, õieti kokkuleppel lahkunud, kuna leidsime, et jätkamine ja 
liikmemaksu maksmine pole põhjendatud.

Teele Pehk, Linnalabor: Kust EMSLi annetused tulevad?
Urmo: Nimeliselt on nad aastaaruandes kirjas, mõnda on tore ka siin saalis näha. Kõige suurem 
üksikannetuste osa tuleb mitmendat aastat Ameerikast, väliseesti surnud prouadelt, kes jätsid 
oma päranduse Eesti vabaühenduste toetamiseks. Selle pärandi haldajatel me aitasime leida 
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organisatsioone, keda Eestis toetada ja ühtlasi otsustasid nad toetada mõne aasta jooksul ka 
EMSLi. On veel paar firmat ja kas just kümmekond eraisikut, aga niimoodi. Annetajate hulk ei ole 
suur, aga mõned annetavad regulaarselt. Eelmisel aastal oli ka 20. sünnipäev, milleks tegid 
mõned kingitusena annetuse.
Alari: Tegelikult ei ole päris annetusi olnud. Suur osa viimaste aastate annetustest alates 2009 ei 
ole päris puhas olnud, eelkõige, kes on need firmad. Neile selle selgeks tegemine, et toetage 
demokraatia arengut, võtaks väga kaua aega. Suurem osa sellest summast on tegelikult meie 
praeguse kontoriga seotud, kus me saime Rotermannis esiteks lepingu üsna soodsatel 
tingimustel ja teiselt poolt toetab Urmas Sõõrumaa meid ka annetustega, et me seal olla 
saaksime.

Liia: Kas erinevate rahastajatega on ka mõnd head näidet välja tuua bürokraatia poole 
pealt, keda teistele eeskujuks tuua, kus raha saamine pole seotud ülemäära suure 
pingutuse ja lisatööga? Minu arusaamist mööda tapab bürokraatia palju aega ja ressurssi.
Alari: Tegelikult mitte. Varasemalt on hea rahastaja olnud Avatud Eesti Fond, nii mahtude kui 
tingimuste poolest, aga otse fondi raha pole meil aastaid olnud enam. Küll Vabaühenduste 
Fondist, aga seal oli kogu Norra krempel taga ja see oli sama hull kui mis tahes eurorahad. 
Suhteliselt lihtne on ehk Siseministeeriumiga, kellega meil on lihtsalt pikem ja usalduslikum suhe 
ning tingimused on õnnestunud üsna lõdvana hoida, ei pea kõiki sekundeid ja sente arvetama. 
Kõigi teistega läheb asi aga ainult hullemaks, tingimused karmistuvad jne. Meie muidugi vaidleme 
ja käime kohtus, kui tulevad uued tingimused, nõuame põhjendamist jne. Sellega saavutame ehk 
järeleandmisi küll üksnes endale, teiste jaoks loodame lahendusi rahastamise korrastamise 
kontseptsiooni töörühmast.
Urmo: Vahe on seal eelkõige, kus meil on endal vabamad käed, on ka tulemused oluliselt 
paremad. Sul on rohkem paindlikkust. Suurematel projektidel on see ikka väga raske.

Kristina Mänd: Räägi meie inimestest, kes 2011 meil töötasid?
Urmo: Alarit te juba nägite, kes tegeles eelmisel aastal suuresti teavitusega, tänavu võttis selle üle 
Mari Öö Sarv, mis ei ole Alari kunstnikunimi, aga kes on täna küll puhkusel ja teda näidata ei saa. 
Temalt saate esmaspäeviti siis nädalakirja ja talle saatke oma infot.  Teine Mari, Kodres on Hea 
Kodaniku toimetaja juba mõnda aega; Martin tegeleb liikmetega, aga ealised iseärasused viivad 
ta meie juurest eemale, hea kodanik peab ka aega teenima, juulikuust on meil vaja uut inimest 
aastaks. Kui tutvuskonnas kedagi või ise otsite uusi väljakutseid, andke märku. Anna naasis 
eelmise aasta lõpus lapsepuhkuselt ja tegeleb nüüd tulevikugrupi küsimustega. Elina, EMSLi 
raudvara, varasemalt tuntud koolituste tegijana, sel aastal kodanikuharidusele keskendunult. Meie 
süda küll lõhkeb, et ta sai ühte ülikooli sisse ja lahkub meie juurest. Ivan Lavrentjev ei saa ka täna 
kooli pärast siin olla, tema tööks on venekeelsed ühendused, kelle ta võttis üle lapsepuhkusele 
läinud Tatjana Lavrovalt. Veel on põhjust näidata Kristinat, kes on eelkõige nõukogu liige, aga 
tegeleb ka arenguprogrammiga. Tema kõrvale tuleb hetkel vabatahtlikuna, edasi palgalisena 
Minni Riar, kes oli varem Aiesecis ja Heateo Sihtasutuses. Projektijuhtidena töötasid mullu veel 
Teve Floren (Pooltevahetus), Riinu Lepa (sotsiaalsete ettevõtete võrgustikku käivitamas, mis 
nüüd iseseisvus), Reet Laja (venekeelne Liidrikool) ja Aro Velmet (ingliskeelne kommunikatsioon). 
Liia: Tegevuskava lugedes võiks EMSLis 50 inimest tööl olla, väga ambitsioonikas tundus, aga 
märkasid ka, et kõik ei olnud ka naerunäod tulemuste juures, ja inimesi oli väga piiratult nende 
ambitsioonide juures. Aga olete siiski päris tublid olnud.

Ettepanek: Kinnitada EMSL-i 2011. aasta majandusaasta aruanne koos vandeaudiitori aruandega
Hääletus: poolt 49, vastu ja erapooletuid ei olnud
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Otsus: Kinnitada EMSL-i 2011. majandusaasta aruanne koos vandeaudiitori aruandega

3. 2012. aasta tegevuskava ja lähiaasta eesmärgid

Urmo tutvustas plaane. Vaata slaide Lisa 1.

Arutelu:

Liia: Poliitilisest olukorrast tingituna tuleb üsna palju tööd, käia põhiseaduskomisjonis jne. 
Millise projekti alla see võiks minna?
Urmo: See ei lähegi projekti alla. Eestkostetegevuste osa rahastab meil Siseministeerium, mis on 
ka mõneti loogiline, kuna me oleme partner neile. Samas on päris selge, et niisugustes 
küsimustes, kus me tunneme, et poliitiline tahe ja meie seisukohad erinevad, on parem mitte 
töötada teise poole raha eest. Nagu hea valimistava või vabaühenduste manifest, mida me teeme 
omatulude arvelt ja ei rahasta riigi poolt.

Liia: See on muidugi päris ehmatav, et me peame koguni kahele-kolmele töökohale uusi 
inimesi otsima hakkama. Te ise tunnetate siin kõige paremini ehk, keda vajate.
Urmo: Üks asi on, millised on EMSLi suunad, aga mina olen kuues juhataja 20 tegevusaasta 
jooksul, nii et palju sõltub ka, kes on need inimesed ja milles nad head on. Neile keskendub ka 
organisatsioon ja kui midagi jääb katmata, katavad selle teised organisatsioonid. Kindlasti ei otsi 
me täpselt samasuguseid inimesi kui mina või Alari, ja loogiline on ka, et toimuvad muudatused 
struktuuris. Ka praegu väljakujunenud tööjaotus ei pruugi kindlasti uue juhatajaga toimida. Ma ei 
piiraks valikut ette ära. Oluline osa juhataja töös on olla palju avalikkuse ees, või leida meeskonda 
inimesed, kes sellega hästi tegelevad. No ja admistreerimine, kus me olemegi Alariga töö ära 
jaganud praegu.

Liia: Kas sa hindad ikka positiivsena oma kogemust?
Urmo: See on kõige parem töö olnud üldse, ja sama ütleb vist Kristina, kes töötas juhatajana 
enne mind, et EMSL on väga äge organisatsioon. Järgmise aasta üldkoosolekul seisan ma ilmselt 
veel siin, nii et see pole hüvastijätukoht veel. Teeme ka selle aasta aruande ära ja siis on 
plaanitud juhataja vahetus.

Hääletamist ei toimunud, Liia ettepanekul avaldas üldkoosolek ettekantud kavale toetust (aplaus).

4.Põhikirja muutmine

Alari tutvustas põhikirja muutmise vajadust, mis tuleneb eelkõige nõukogu uuest töökorrast, mille 
käigus leiti, et ka nõukogu liikmeid peaks saama tagasi kutsuda, kui nende tegevus on vastuolus 
vabaühenduste eetikakoodeksi või heade kommetega ja kahjustab EMSLi mainet. Viimast ei 
peaks aga saama aga nõukogu ise teha. Olulisemad muudatused võimaldakski üldkoosolekul 
tagasi kutsuda nõukogu liikmeid ning välja arvata EMSL-i liikmeid, kes ei vasta enam 
liikmekssaamise tingimustele (ei tegutse avalikes huvides, tasu liikmemaksu, rikub 
eetikakoodeksit). Lisaks mitmeid tehnilisi parandusi.

Liikmetest kommenteeris eelnõu EÜL, kes leidis, et nõukogu liikme peaks saama ka 
põhjenduseta tagasi kutsuda. Alari leidis, et kuigi EMSLis pole sisetülisid enam kümme aastat 
olnud, võiks põhikirjas siiski mingi alus olla. Sama ettepanek tehti koosolekul kohapeal.
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EÜL täpsustas kohapeal, et eelnõus olevad alused võivad mingis olukorras liiga kitsaks jääda.

Arutelu: 

Küsimus: Kas seadus reguleerib seda kuidagi?
Alari: EMSLi nõukogu on seaduse mõistes volinike koosolek, mille kohta pole seaduses eriti 
midagi. Mujal ühinguõiguses on natuke rohkem, meie seadus näeb vaid ette, et volinike 
koosolekule saab anda üldkoosoleku pädevusi, milleks meil on juhatuse liikme valimine, lepingu 
sõlmimine, töötasu määramine, aastaaruande ja tegevuskava heakskiitmine enne üldkoosolekut, 
samuti liikmete vastuvõtmine ja jooksev järelevalve. Sisemine värk tegelikult.

Tuulike Mänd, VTA: Ma pooldaks lühemat varianti, kuna et üldkoosolek arvaks kellegi välja, kuna 
nägu ei meeldi, on väga vähetõenäoline.
Keit: Pooldan põhikirjamuudatusi, kus on selge alus ja põhjus, mis juhul me seda sätet 
rakendamine. Miks te tahate jätta seda väga üldsõnaliseks, et üldkoosolek otsustab?
EÜL: Sest üldkoosolek otsustabki, mis on selle sätte eesmärk, ja teist poolt pole vaja.
Kari Käsper, EIK: Ma pooldaks ka lühemat varianti, kuna pikemaga võib juhtuda, et küsimus on 
tõendamises, kas ta tegevus on siis vastuolus. Peaks jõustunud kohtuotsus olema? Kui jätame 
laiemaks, saame seda ennetada.
Jüri Trei: No öelge see nimi välja, keda tahakse tagasi kutsuda ja teeme selle kohe ära (naer)
Alari: Me ei saa üldkoosoleku päevakorda enam muuta.
Keegi: Kui nõukogu liikme ja üldkoosoleku seisukohad lihtsalt erinevad?
Liia: Me oleme demokraatlik organisatsioon ja vaid eriarvamuse pärast ei hakka küll kedagi tagasi 
kutsuma. See on kahtlane poliitiline võimuvõitlus.
Alari: Üldkoosoleku ja nõukogu huvid ei saa meil ka väga põrkuda, pädevused on paigas, kes 
mida otsustab, suured asjad üldkoosolekul, sh nõukogu valimine.
Kristina: Põhimõtteliselt võiks nõukogu ju ise mõne liikme välja arvata, kui see käitub ebaeetiliselt 
või ebaväärikalt, aga eriarvamused on nõukogus kogu aeg olnud, see on ainult positiivne, ja 
sisemise töökorralduse asi, kuidas proovime alati konsensuslikult otsused teha. Aga kuna 
nõukogu ise ei vali nõukogu, on pädevus kellegi väljaarvamiseks ka üldkoosoleku. Sellel peab 
aga mingi põhjuslik alus olema. Siin on konkreetselt välja toodud EMSLi maine. Muud nagu väga 
ei olegi ju, mis seal olla võiks?
Liia: Nõukogu oli üldse natuke ettevaatamatu, et ta selle põhikirja muutmise Pandora laeka lahti 
tegi.
Marko Nummert, ESTL: Ka pika variandi poolt, aga “peab”, mitte “võib” tagasi kutsuda.
Liia: Üldkoosolekule võiks otsustusõigus ikka jääda siin, kuulates ära asjaosalised jne.

Eriarvamuste tõttu pandi hääletamisele kolm ettepanekut: lisada nõukogu liikme tagasikutsumise 
võimalus koos põhjusega; teiseks ilma põhjuseta; ning lisada põhikirja liikme väljaarvamise 
võimalus, kui ta ei vasta enam liikmessaamise tingimustele.

Ettepanek 1: Lisada nõukogu liikmete tagasikutsumise säte koos eelnõus toodud põhjusega 
Hääletus: poolt 43, vastu 1, erapooletuid 2
Ettepanekut 2 ei hääletatud, kuna üle 2/3 osalenutest olid esimese variandi poolt.
Ettepanek 3: Lisada liikme väljaarvamise tingimuseks mittevastamine liikmekssaamise 
tingimustele
Hääletus: poolt 46, vastu ja erapooletuid ei olnud
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Otsus: Lisada põhikirja nõukogu liikme tagasikutsumise võimalus eelnõus ettenähtud alustel ning 
liikme väljaarvamise lisatingimuseks mittevastamine liikmekssaamise tingimustele 

Põhikirja uus tervikredaktsioon on lisatud protokollile Lisa 2. 

5. Liikmemaksu korra ja suuruse muutmine

Kristina Mänd tutvustas ettepanekut, mille kohaselt saadab EMSL liikmemaksu arve vastavalt 
eelneva aasta vahemikule, kui liige ei teata jooksva aasta 31. märtsiks ise liikmemaksu suurust. 
Põhjuseks eelkõige, et vaid pooled liikmed teatavad oma summa õigeks ajaks ja teistega on väga 
palju lisatööd seetõttu.

Arutelu:

Marko: Kas saab siis lihtsalt teatamata jätta? Ja kui eelmisel aastal oli 23,33 ja nüüd ei teata, jääb 
sama?
Urmo: Enamiku liikmete puhul pole asi selles, et nad ei maksaks, kui nad on arve saanud. Lihtsalt 
ei saada aru, et ise tuleb summa teatada, vaid imestatakse, et aga nad pole ju arvet saanud. 
Edaspidi oleks nii, et kui eelmine kord maksid miinimumtasu, tuleb arve uuele miinimumile, on see 
23,33 või 36,50.
Kristina: Kui su sissetulek muutub, aga ei anna teada ja maksad automaatselt näiteks väiksemat, 
on see solidaarsuse ja lugupidamise küsimus teiste EMSL-i suhtes, kes maksavad oma 
sissetulekute järgi.
Tuulike: See pole ka praegu välistatud.
Kristina: Alternatiiv on jätkata nagu praegu, mis nõuab Martinilt palju tööd ja ülehelistamist.
Jaan Bärenson, Piibliselts: Lisada võiks “peale seda, kui EMSL on korra või kaks juba kirjalikult 
teatanud, aga pole reageeritud”. Pigem, et EMSLit kaitsta, et keegi ei väidaks, et ta pole arvet 
saanud.
Urmo: Me tuletame nagunii meelde eelnevalt mitu korda. Vaevalt keegi vaidlustab seda, et ta ei 
tea, et liikmemaksu tuleb maksta.
Liia: Alternatiiv sõltub sellest, kas mittetulundussektori andmed muutuvad avalikuks, kust saaks 
EMSL otse andmed võtta käibe kohta.
Kristina: Need tulevad nagunii juunis alles. EMSL ei peaks ka nuhkima oma liikmete sissetulekute 
järel.
Urmo: Need vahemikud on nagunii soovituslikud, kui eelmisel aastal oli küll suur sissetulek, aga 
tänavu väiksem, ei hakka me ütlema, et sa pead sellist maksma. Liige valib summa ikka ise, meile 
on oluline see teada saada.

Hääletamine
Ettepanek: Kui liige ei teata 31. märtsiks liikmemaksu suurust, saadab EMSL talle arve samale 
vahemikule vastavale summale, mille järgi ta eelmisel aastal liikmemaksu tasus
Hääletus: vastu ja erapooletuid ei olnud, hääli ei loetud.
Otsus: Kui liige ei teata 31. märtsiks liikmemaksu suurust, saadab EMSL talle arve samale 
vahemikule vastavale summale, mille järgi ta eelmisel aastal liikmemaksu tasus

Kristina selgitas senist 2006. aastast kehtinud liikmemaksude suurust, mille miinimum 23,33 on 
vanas rahas üks kroon päevas. Samuti, et liikmemaksud moodustavad aastas ca 6000 eurot ning 
on seotud nt tegevustega, kus avalikust sektorist raha küsimine tekitab huvide konflikti. Uute 
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summade prognoos tehti selle järgi, et praegune summa kulub liikmetegevuste peale ära, aga 
oleks vaja ka huvikaitse tegevuseks, nt 1,5-2 kuu töötasuks, laega 9000 eurot. Seda tagurpidi 
arvestades tekkiski eelnõu:
- madalaim liikmemaks 36,5 eurot aastas ehk 10 senti päevas
- teine tase 70 € kuni 30 000 eurose käibega
- kuni 65 000 eurose sissetulekuga 100 eurot
- üle 65 000 150 €
- ühekordne sisseastumistasu 35 €

Kari Käsper: Kas olete ka uurinud, palju see liikmelisust mõjutaks, kui maksud tõsiselt tõusevad?
Kristina: Ettepanek on olnud mitu nädalat üleval kommenteerimiseks ja liikmeklubides, positiivset 
tagasisidet on mitmelt tulnud. Kaks organisatsiooni ei ole nii positiivsed olnud, aga neid ei hirmuta 
mitte liikmemaksu tõus, vaid igasugune liikmemaks on raske maksta.
Urmo: Meil on olnud mõned, kel on liikmemaks maksmata ja kes pole ise väga aktiivsed olnud. 
Neile oleme siis maksu meelde tuletanud ja öelnud, et ega te ei pea EMSLisse kuuluma, kui 
osalemisest huvitatud pole. EMSLisse kuulumine ei anna otseselt organisatsioonile midagi juurde, 
vaid me soovime liikmeid, kes tahavad meie eesmärkidega koos töötada. Mõned astuvad siis 
välja, tänavu kolm, aga astub ka uusi juurde. Protsendina on tõus muidugi massiivne, 50% 
umbes, reaalsete summadena on aga 23 asemel 36 ehk 13 eurot aastas kõige väiksemal määral 
ikka vähe, võrreldes sellega, mida me 13 euroga siis korraldaksime, ehk kui oluliselt mõjutab see 
liikmesorganisatsiooni heaolu.
Liia: Kui 100 eurot käib ikka üle jõu vastavalt vahemikele, võib ka väiksema kohustuse võtta ja 
mitte välja astuda.
Regina, KESA: Kuna paljud MTÜd on projektipõhised ja me ei saa liikmemaksu projektidest 
näidata, ja mul on valida, kas maksta ära liikmemaks või anda mentorile stipendiumiks, hakkan 
kaaluma. Raha sellisel kujul ei tundu suur, aga mul tekivad valikud, kuigi EMSL teeb head tööd ja 
mul pole midagi ette heita.
Urmo: Täiesti arusaadav. Siin tulebki see, et EMSList välja astumine liikmemaksu pärast, pole 
midagi halba ega tähenda, et me läheksime tülli. Kes ei pea liikmemaksu maksmist põhjendatuks, 
ei “kasuta” EMSLi liikmelisust või saab kasu selletagi, et ta liige oleks, need on jumalast 
normaalsed valikud, mida me täiesti austame.
Rasmus Pedanik, Ökomeedia: Miks see maks progressiivne on? Ka 65 000 käivet omav MTÜ 
võib olla samamoodi tegevustega kaetud kui 3000 eurosel. 
Kristina: Aastaid oli meil flat-rate, aga liikmetelt endilt tuli selline ettepanek, et saaks valida oma 
rahalistele võimalustele vastavalt. On ka neid organisatsioone, kes kontrollivad ise oma raha. Kas 
paneme hääletusele?
Liia: Poolt ja vastu arvamisega saame me hakkama, aga meil on vaja sisemist veendumust, et me 
teeme õiget asja.
Jaan B: Huumoriga võib öelda, et liikmemaksu võib panna nii suureks kui vaja on. Andke minna, 
aga meie, liikmed, hakkame teilt rohkem tööd nõudma! Tegelikult ei saa me taandada seda 
probleemi ainult organisatsiooni valikule, MTÜdel on sissetulek väga erineval tasemel ja osast 
rahast ei saa sentigi võtta, kui ka käive on väga suur. Lihtsat lahendust ei ole. 
Tuulike: Ma tahan seda süsteemi väga toetada ja iga EMSLile läinud sent on asja ette läinud. Meil  
kipub see ülemises ootsas olema, mis tuleb oma liikmemaksudest või annetustest, võimalusi on 
leida küll. Kuidas ta end õigustanud on? EMSL koondab meie ettepanekuid ja seisab nende eest, 
mida iga üksik organisatsioon ei suuda, ja teeb seda hästi. Oluline on, et meid usaldatakse ja 
meie usaldame EMSLi. Minu jaoks on see väärikuse küsimus.
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Ettepanek: Kehtestada uued sisseastumis- ja liikmemaksu määrad
Hääletus: poolt 37, vastu 5, erapooletuid 3
Otsus: Kehtestada uued sisseastumis- ja liikmemaksu määrad alates 2013. aastast:

Sissetulek mullu    Liikmemaks tänavu
Kuni 3000 €  36,50 €
Kuni 30 000 €   70 €
Kuni 65 000 €  100 €
Üle 65 000 €  150 €

Ühekordne sisseastumismaks uutele liitujatele 35 eurot.

Koosoleku lõpp.

Lisa 1 Slaidid
Lisa 2 Põhikiri
Lisa 3 Osalejate allkirjaleht
Lisa 4 Volikirjad (digiallkirjastatud volikirjad on EMSLi arhiivis)

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Koosoleku juhataja Protokollija
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Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu põhikiri

EMSL-i põhikiri on vastu võetud 19. septembril 1996. aastal ning seda on muudetud 
üldkoosoleku otsustega 13.10.1999, 16.03.2002, 12.04.2007, 22.05.2009 ja 25.05.2012. 

EMSL on 10. oktoobril 1991. aastal asutatud Eesti Fondide Keskuse õigusjärglane.

ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimega Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) on 
Eesti vabaühenduste avalike huvide ühiseks teostamiseks ja kaitseks asutatud 
organisatsioon, mis asub Tallinnas.

2. EMSL-i põhieesmärkideks on Eestis tegutsevate vabaühenduste ühistegevuse 
arendamine, liikmete ühiste huvide eest seismine, ühistegevuse heade tavade 
tutvustamine ja rakendamine, ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine Eestis 
kodanikuühiskonna arendamisse.

3. EMSL võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda 
koolitustegevusega.

LIIKMELISUS

4. EMSL-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis registreeritud ja avalikes huvides 
tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus.

5. EMSL-i liikmeks astumiseks esitatakse EMSLi juhatusele ettenähtud vormil avaldus ja 
muud nõutavad dokumendid. Liikmeks vastuvõtmise otsustab EMSL-i nõukogu kuu aja 
jooksul või avaldaja mittenõustumisel nõukogu keelduva otsusega järgmine üldkoosolek.

6. Liikmete kõik õigused ja kohustused tekivad pärast sisseastumis- ja jooksva aasta 
liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.

7. EMSL-ist väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse kuu aja 
jooksul, kui liige on tasunud oma võlad EMSL-i ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.

8. Liikme võib EMSL-ist välja arvata nõukogu 2/3 poolthäälte enamusega seaduses 
sätestatud korras ja alustel, kui liige ei järgi vabaühenduste eetikakoodeksit või ei tasu 
liikmemaksu või ei vasta enam liikmekssaamise tingimustele.

9. Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava nõukogu koosoleku toimumisest 
väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada 
oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul vastavalt seadusele.

10. EMSL-i liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku 
otsustest.

11. Nõukogu võib kehtestada väljaspool EMSL-i liikmeskonda eri (nt toetaja- või auliikme) 
staatusi, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad EMSL-i liikmete õigused ja 
kohustused.
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JUHTIMINE

12. EMSL-i üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga 
antud nõukogu pädevusse.

13. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras 
või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 
kalendripäeva ette e-posti teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate 
arvust.

14. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek 
(põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud „nõukogu“). Nõukogu pädevuses on 
lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule juhatuse liikmete valimine, juhatuse tegevuse üle 
järelvalve teostamine ning juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine, ning juhatuse 
koostatud EMSL-i eelarve ja tegevuskava ning aastaaruannete heakskiitmine enne 
üldkoosolekule esitamist.

15. Nõukokku kuuluvad isikud valib EMSL-i liikmete poolt esitatud kandidaatide seast 
üldkoosolek vastavalt seadusele kolmeks aastaks. Nõukokku kuulub 7-10 liiget, täpse 
suuruse määrab nõukogu iga koosseisu valimisel üldkoosolek. 

16. Nõukogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest nõukogule 
vähemalt kuu aega ette. Nõukogu liikme võib enne volituse lõppemist tagasi kutsuda 
üldkoosolek, kui nõukogu liikme tegevus on vastuolus vabaühenduste eetikakoodeksi või 
heade kommetega ja kahjustab EMSL-i mainet. 

17. Nõukogu kinnitab enda töökorralduse ning valib endi seast esimehe. Nõukogu 
koosolekute kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata üldkoosoleku kohta sätestatut.

18. EMSL-i juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni viieliikmeline juhatus, kelle valib 
nõukogu kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete tasustamise kord ja nendega lepingute 
sõlmimine on nõukogu pädevuses.

LÕPPSÄTTED

19. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses 
sätestatut.

20. EMSL-i ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

21. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega 
mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule.
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