Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni Põhikiri
1. Üldsätted
1.1
Mittetulundusühingu nimi on Eesti Biogaasi Assotsiatsioon (edaspidi: EBA).
1.2
EBA asukoht on Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3
EBA on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev
eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
seadustest, õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning oma liikmete ja
avalikkuse huvidest.
2 EBA eesmärgid ja tegevused
2.1
EBA eesmärgiks on:
2.1.1 Aidata kaasa biogaasi keskkonnasõbraliku ja majanduslikult optimaalse
tootmise ja kasutamise edendamisele Eestis;
2.1.2 Levitada biogaasi-alast oskusteavet ja informatsiooni;
2.1.3 Osaleda biogaasi-alaste õigusaktide, normdokumentide ja arengukavade
väljatöötamises;
2.1.4 Aidata kaasa biogaasi-alasele teadus- ja arendustegevusele;
2.1.5 Aidata kaasa Eesti biogaasi-sektori ekspordipotentsiaali väljaarendamisele;
2.1.6 Soodustada koostööd erinevate biogaasi-sektoriga seotud ettevõtete, liitude,
ühenduste ja teiste organisatsioonide ja huvigruppide vahel;
2.1.7 Esindada Eesti biogaasi-sektorit rahvusvahelistes koostöövõrgustikes;
2.2
EBA võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt
vajalikud tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3 EBA liikmed
3.1
EBA liikmeks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad
arendada EBA eesmärkide ja põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.
3.2
EBA mitte-hääleõiguslikuks liikmeks võivad olla ka väljaspool Eestit
registreeritud juriidilised isikud, kes soovivad arendada EBA eesmärkide ja
põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.
3.3
EBA liikmeks astumine toimub kirjaliku avalduse alusel ning liikmeks
vastuvõtmise otsustab EBA juhatus.
3.4
EBA liikmetel on õigus:
3.4.1 Osaleda hääleõigusega EBA üldkoosolekul;
3.4.2 Olla valitud EBA juhtorganite liikmeks;
3.4.3 Teha EBA tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes motiveeritud
ettepanekuid EBA juhatusele, kes esitab need vajadusel arutamiseks
üldkoosolekule;
3.4.4 Saada EBA juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.4.5 Võtta osa EBA üritustest ning kasutada EBA abi ja teenuseid;
3.5
EBA liige on kohustatud:
3.5.1 Järgima EBA põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
3.5.2 Aitama oma tegevusega kaasa EBA arengule ja eesmärkide saavutamisele;
3.5.3 Tasuma õigeagselt liikmemaksu;
3.5.4 Teatama EBA juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed;
3.5.5 Hoiduma EBA eesmärkidega vastuolus olevast tegevusest;
3.6
EBA-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.7
Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega ühepoolselt, kui:
3.7.1 Liige on seltsi liikmemaksu tasumisega viivitanud enam kui 90
(üheksakümmend) päeva;
3.7.2 Liige kahjustab moraalselt või materiaalselt EBA-i;
3.8
EBA liikmelisus lõppeb automaatselt juriidilise isiku likvideerimise või liikme
surmaga.

3.9

3.10

Liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne
koosoleku toimumist ja väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega
oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus
on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.
Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval EBA üldkoosolekul.

4 Üldkoosolek
4.1
EBA kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel igal EBA liikmel on üks
hääl.
4.2
Üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 Põhikirja ja eesmärgi muutmine;
4.2.2 Juhatuse liikmete määramine;
4.2.3 Revisjoni määramine;
4.2.4 Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
4.2.5 Ühingu aasta-aruande kinnitamine;
4.2.6 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud
teiste organite pädevusse;
4.3
EBA üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas teatades sellest
liikmetele vähemalt (30) kolmkümmend päeva enne üldkoosoleku toimumist,
näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.4
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise liikme kaudu
esindatud üle poole EBA liikmetest.
4.5
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud EBA liikmetest või nende esindajatest.
5 Juhatus
5.1
EBA tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3-5 (kolm kuni viis)
liiget.
5.2
Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 (kaheks) aastaks.
5.3
Juhatus korraldab ja kavandab EBA tööd.
5.4
Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.
5.5
Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse
liikmetest.
5.6
Juhatuse otsused on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud juhatuse liikmetest.
5.7
Juhatuse liige võib avalduse alusel paluda end vabastada juhatuse liikme
kohustest sõltumata põhjustest.
6 EBA aruandlus
6.1
EBA majandusaasta on kalendriaasta;
6.2
Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande
seadustes ettenähtud korras ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
7 EBA ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
7.1
EBA ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt mittetulundusühingute
seadusele.
7.2
EBA lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras.
Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara
sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule.
Mittetulundusühing Eesti Biogaasi Assotsiatsioon käesolev põhikiri on kinnitatud
asutamislepinguga 25 mail 2009, Tallinnas.

Mittetulundusühing Eesti Biogaasi Assotsiatsioon käesolevat põhikirja on muudetud
12.12.12 toimunud EBA üldkoosolekul, kus asukoha haldusüksuseks otsustati
kinnitada Harjumaa.

