
МITтЕTULUNDUSUнINGU AUТOFAN ЕsToNIA POIIIKIRI

I ULDsliTTЕD

l.1. Mittеtulundusiihing AUTOFAN ЕsToNIA (еdaspidi tihing) on avalikеs huvidеs tеgutsеv
juriidilistе ja fiii'isilistе isikutе vabatahtlik iihеndus.

1.2. Uhingu nimi on . AUTOFAN ЕsToNIA ja i.ihingu asukoht on Tallinл, Ееsti.
Uьing on loodud МTU..Autoоmanikе organisatsioon AUTOFAN,'(Rеg.nr.802зs402)
rеorganisееridеs ja on sеllе бigusjiirglanе.
t.3. Uhing оn sбltumatu organisatsioon ja еi ole tihеgi tеisе оrganisatsiooni sеktsiоon./ -
l.4. Uhingu eеsmiirgid оn tеkеt inimеstеl, еriti noоrtеl, harjumusеd:
- tеkitada inimеstеs' еriti noortеs, harjumus tеgutsеda hoolikalt arvеstadеs kеskkonnaga, ajalooga ja
thiskonnaga
- tеrvislikе еluviisidе еdеndaminе
1.5. oma ееsmiirkidе saavutamisеks viib iihing еllu jiirgmisi tеgеvusi:
- infоtoоdеtе loominе, avaldaminе ja miiiik (pZiris еlus kui ka vееbis);
- l{iii tustе j a tеrnaаti l i stе iiritrrstе liоrrа idatrr i lе;
- Spordi- ja tеrvisеi'iritustе liibiviiminе;
- Nоorsoot0ё, sealhulgas еrivajadustеga inimеstеlе suvе puhkе- ja бppеlaagritе kоrraldaminе' huviringid
ja klubid: sport, tеhnilinе loovus, noorеd kеskkonnakaitsjad, noоrеd giidid, noоrеd fotograаfid,jnе
. tu r'val i s usе a]а,stс kоrз 1 itLrstе trоstam.i lrе;
- Okoloоgia ja tеrvisliku еluviisi tеadus- ja arеndustсiбdе l2ibiviiminе;
. iiri-' arvuti-, finantsalastе ja kеskkonnatеadlikkusе tбstmisе бpitubadе lёbiviiminе;
- Ееsti ajaloо ja vааtamisvi:irsustе tutvustaminе
- lnfо jagaminе vaba aja vееtmisе vбimalustе kohta
- сjkoturismi arеndaminе Ееstis;
- turismi- ja fototееnustе pakkuminе;
- suvеniiridе tеgеminе, sh бmblеmе rahvariidеid;
- lеiutajatе nбustaminе patеndiбigusеs;
- invaabivahеnditе kasutamisе nбustaminе;
- Tеavе ja tugi auto- ja mоtokasutajatеlе;
- Kodulеhе loominе ja haldaminе;
- gruppidе loоminе sotsiaalmееdias, ееlnеvalt mainitud tееmadеl;
- koоstti6 tеistе sarnastе organisatsioonidеga Ееstist ja viilismaalt

II t}I{INGU LIIKMЕKs vAsTUvбТMIsЕ NING tiнrшсusт vALJAASTUMIsЕ NING
VALJAARVAMISЕ KORD JA TlNGIvlUsЕD
2.1. Uhingu liikmеks vбib astuda iga fiiiisilinе vбi juriidilinе isik, kеs vastab liikmеtеlе еsitatavatеlе
nбuetеlе, nбustub i.ihingu ееsmiirkidеga ning оn nбus tiitma tihingu pбhikirja ning iildkoosоlеku ja
juhatusе otsusеid

2,2.тJhingu liikmеks saada sоovija pеab еsitama kirjaliku avaldusе juhatusеlе' kеs hiljеmalt iihе kuu
joоksul arvatеs avaldusе saamisеst tееb liikmеks vastuvбtmisе vбi sеllеst kееldumisе otsusе ning tееb
sеllе tеatavaks avaldusе еsitanud isikulе

2.3. Uhingu liikmеks saada soovija tasub tihingu arvеlе kiiеsolеva majandusaasta liikmеmaksu./

2.4.Liik;nemaksu tasuvad kбik tihingu liikmеd. Liikmеmaksu suurusе iilе otsustaminе kuulub iga
korralisе i'ildkоosolеku piеvakorda.

2.5. Kбik i.ihingu liikmеd vбivad tihingust viilja astuda kirjaliku avaldusе alusеl

2.6. Uhingu juhatus vбib i.ihingust viilja arvata liikmе, kеllе tеgеvust ta hindab vastukiiivaks iihingu
ееsmiirgilе vбi tihingu pбhikirjas еsitatut еiravaks



2.,7 ' 12 kuud liikmеmaksu mittеtasunud liikme arvab iihingu juhatus liikmеtе hulgаst viilja

2.8. Uhingu juhatus tеatab viivitamatult viiljaarvatavalе viiljааrvamisе оtsusеst ja sеllе pбhjusеst.
Viiljaаrvataval on бigus еsitada kiisimus liibivaatamisеks iildkоosolеkulе./

III LIIKIVIЕTЕ оIGUSЕD JA Ko}IUsTUsЕD
3.l. Uhingu liikmеtеl on бigus:
vбtta osa kбigist i.ihingu korraldatavatеst iiritustеst
vбtta оsa sбna- ja hiiiilебigusеga i.ildkоosоlеkust
saada tеavеt iihingu tеgеvusе kоhta
astuda i.ihingust vфlja
olla valitud i.ihingu juhtorganitеssе

3.2. Uhingu liikmеtеl оn kohustus:
tunnustada iihingu ееsmёrkе ning jiirgida i.ihingu tеgеvusеs osalеmisеl pбhikirja ning i'ildkoоsolеku ja
juhatusе otsusеid
tasuda iihingu liikmеmaksu

rv tiLDKoosoLЕK
4.1. Uhingu kбrgеimaks organiks оn tihingu iildkoоsolеk, kus igal iihingu liikmеl on iiks hiiiil.
4.2. Uldkoosolеku pddеvus:
iihingu pбhikirja muutminе
iihingu ееsmаirgi muutminе
i.ihingu liikmеmaksu suurusе kеhtеstaminе
juhatusе liikmеtе miiiiraminе ja tagasikutsuminе
muudе ktisimustе otsustaminе, mida еi olе sеadusе vбi pбhikirjaga aлtud tеistе оrganitе piidеvusse

4.3. Uldkoosоlеk on otsustusvбimеlinе kui sеllеst vбtab osa viihеmalt 50% iihingu liikmеtеst. Kui
tildkооsolеkul еi olе еsindatud viihеmаlt 50% iihingu liikmеtеst, kutsub juhatus kokku sama piеvakorraga
uuе iildkoosolеku kбigе varеm kоlmе nidala ja kбigе hiljеm kolmе kuu jоoksul. Uus 0ldkoоsоlеk on
pidеv vastu vбtma оtsusеid sбltumata koosolеkul еsindatud liikmеtе arvust.

4.4. Uhingu iildkoosоlеkul vбib otsustada ka muid ki.isimusi, mida еi o1е ееlnеvalt iildkoosolеku
piiеvakorras tеatatud, viilja arvatud i'ihingu pбhikirja muutminе ja iihingu tеgеvusе lбpеtaminе./

4.5. Uhingu iildkoosоlеk pееtаksе viihеmalt tiks kord kalеndriaasta joоksul. Uldkоosolеk kutsutaksе
kokku, kui i'ihingu juhatus lеiab sеllе vajaliku olеvat vбi vihеmalt l/10 0hingu liikmеist palub
pбhjеndatult 0hingu juhatusеl sеda tеha.

4.6. Juhatus informееrib oma liikmеid hiljеmalt kaks niidalat еnnе iildkoosolеku toimumispiiеva
i.ildkoosolеku toimumisajast ja -kohast ning piiеvakorrast'/

4.,7.Klli iihingu liigе soovib mingi ktisimusе vaatlusе alla vбtmist jiirgmisеl iildkооsolеkul, pеab ta sеllеst
kirjalikult tеatama iihingu juhatusеlе еnnе i'ildkoosolеku kokkukutsumisе tеatе saatmist./

4.8. Uhingu iildkoоsolеkust vбivad hiiiilебigusеga оsa vбtta kбik i.ihingu liikmеd. Igal hiiilебiguslikul
isikul on ainult tiks htиl. Uhingu liigе vбib volitada tеist iihingu liigеt hiiiilеtama tеma ееst lihtkirjaliku
vоlikirjaga.

4.9. Juhtudеl, millistе kоhta allpoоl vбi sеadusеs polе siitеstatud teisiti, loеtaksе iildkoosolеku otsus
vastuvбеtuks, kui sеllе poolt hiiёlеtab iilе pоolе i.ildkoosolеkul osalеvatеst v6i еsindatud tihingu liikmеtеst

4.10. Kui vihеmalt iiks kolmandik hiiiilебiguslikеst kohalviibijatеst sеda nбuab, tulеb hii?ilеtaminе liibi
viia salaia.



v I}IIINGU JUHATUS
5.l. Uhingu igapiiеvast tеgеvust juhib ja i'ihingut еsindab juhatus, kuhu kuulub viihеrnalt kolm kuid mittе
rohkеm kui kuus liigеt

5.2. Julratusе pZidеvussе kuulub:
- tihingu igap2ievategеvusе korraldaminе;
- iihingu liikmеtе arvеstusе pidaminе ja liikmernaksudе kogumine;
. i.ihingu tеgеvuskava jа eеIarve koostaminе;
- maj and u saasta aruandе koostamisе j a raamatupidamise korraldarninе;
- iihingu vara kasutaminе ja kiisutaminе vastavalt sеadusе' kiiеsolеva pбhikirja ja iildkoosolеku otSUStеSt
tulеnеvatеlе nбuetеlе

5.2. Uldkoosolеk valib juhatuse liikmеd i'ihingu liikmеtе hulgast. Juhatusе liige osutub valituks, kui tеrna
poolt hiiiilеtab iilе poole i.ildkoosolеkul osalеvatеst vбi esindatud tihingu liikmеtеst. Juhatusе liiktnеd
valitaksе 5 aastaks.
Assotsiatsiooni juhatusе еsirnеsеl juhatusе koosolеkul pirast valimisi, valivad julratusе еsimeеs. Juhatusе
esimееs valitaksе, kui ta saab i.ile pоolе juhatusе liikmеtest

5.3. Julratus еsindab iihingut kбigis бigustoimingutеs
5.4. Julratusе еsimеes vбib kбigis бigustoimingutеs tеhingutе еsindama бigustatud iiksi ja tеisеd juhatLrsе
liikmеd ainult koos juhatusе еsimееs

5.5. Juhatusе liikmе vбib tihingu i'ildkoosolеku otsusеga igal ajal tagasikutsuda sбltumata pбlrjusest
5.6. Julratusе koosolеku kutsub kоkku juhatuse еsimееs, tеtna asеtiiitja vбi viilrеmalt 1/3 juhatusе liikrnеist
5.7. Juhatus on otsustusvбimеlinе, kuikohal orr tilе pоolе juhatusе liikmеtеst

5.8. Juhatus vбib otsuseid vastu vбffa koosolеkut kokku kшtsumata, kui sеllе poolt hiii i letavad kirjalikku
taasеsitamist vбimaldaval viisil kбik juhatusе liikmеd

5.9. Kеs kutsub kokku juhatuse, olеma бigus kutsuda koosolеkulе konsultandi vбi еkspеrdi. Sе|juhul
ki'ilastavad konsultant vбi ekspеrt on бigе sбna, kuigi mitte haalебiguslikе juhatusе koosolеkul.
5.10. Juhatus vбtab toolе ja vabastab t6olt iihingu palgalisеd tootajad

vI MAJANDUSTЕGЕVUS
6.l . Uhingu majandusaasta on l. jaanuarist 3 l . dеtsembrini. Majandusliku tеgеvшsе aruallnе m66durrrrd
aasta kohta tulеb tеha liikmеtеlе tutvumisеks kiittеsaadavaks hiljеmalt kaks n?idalat еnlle iihingu koгralist
koоsolеkut

vII UHINЕMINЕ, JAGUNЕMINЕ, LIKVIDЕЕRIMINЕ
7.1. Uhingu i'ihinеminе, jagunеminе ja likvidееrimine toimub sеadusеs siitеstatud kоrгas
7.2. Uhеndusе likvidееrijad оrr juhatusе liiknеd vбi i.ildkoоsolеku poolt rn?iiiratud isikud
.7'з. Uhingu lбpеtamisеl antaksе piirast vбlausaldajate nбuеtе rahuldarтist ailеsjiiiinud vara Гrlе
tulumaksusоodustusеga mittеtulurrdusiihingutе ja sihtasutustе nimеkirja liikmеlе' avalik-бiguslikLrlе
juriidilisеlе isikulе, sh riigilе vбi kohalikulе omavalitsusiiksuse|е.

Рбhikiri oli muutunudja vastu vбеtud 2|.05.20|5.a.
Asutajad:
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