MITTETULUNDUSÜHINGU Fotokunstnike Ühendus PÕHIKIRI
1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Fotokunstnike Ühendus (edaspidi: Ühendus) on avalikes
huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.2. Ühenduse ametlikuks lühinimetuseks on Foku.
1.3. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.4. Ühendus on asutatud tähtajatult. Ühendus võib omada vara, oma sümboolikat ja
pitsatit.

2. Ühenduse eesmärk
2.1. Ühenduse missiooniks on arendada ja tutvustada kaamerapõhist kunsti ja
visuaalkultuuri nii Eestis kui ka välismaal.
Ühendus koondab ja esindab eelnimetatust huvitatud professionaale.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb Ühendus järgmistel põhisuundadel:
a) organiseerib fotokunsti üritusi (näitusi ja seminare);
b) esindab oma liikmeid suuremas kutseühingus (Eesti Kunstnike Liit);
c) loob liikmetele (vastavalt oma võimalustele) tehnilise baasi (näituse) tööde
teostamiseks.
d) teeb koostööd organisatsioonidega, kellel on sarnased eesmärgid.
3. Ühenduse liikmed
3.1 Liikmeks astumine
3.1.1 Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda isik, kelle ühiskondlik ning
kutsealune maine on laitmatu ja kes soovib arendada Ühenduse eesmärkidega
kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma Ühenduse põhikirja ning üldkoosoleku ja
Juhatuse otsuseid. Eestseisuse otsusega võib Ühenduse Juhatus ise teha mõnele
isikule ettepaneku Ühendusega liitumiseks.
3.1.2 Ühenduse liikmeks astumiseks esitab isik Juhatusele kutsealast tegevust
kajastava CV, portfoolio (või publikatsioonid) ja avalduse, milles kinnitab, et on tutvunud
Ühenduse põhikirjaga. Juhul, kui ettepanek Ühendusega liituda on tulnud Ühenduse
Juhatuse poolt, on isikul vaja esitada vaid avaldus.
3.1.3 Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühenduse Eestseisus ühe kuu jooksul.
Ühenduse liikmeks astumise avalduse rahuldamata jätmist ei pea Ühendus
põhjendama. Koheselt pärast Ühenduse liikmeksastumise avalduse rahuldamist,
kohustub uus liige tasuma Ühenduse põhikirjas märgitud aastamaksu. Jooksva
(majandus)aasta liikmemaksu ei pea tasuma juhul, kui liikmeks astutakse
(majandus)aasta viimase kolme kuu jooksul.
3.2 Liikmete õigused ja kohustused
3.2.1 Ühenduse liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval
õigus:

a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
b) üldkoosolekul mitteosalemise korral on Ühenduse liikmel õigus delegeerida
oma hääl mõnele teisele Ühenduse liikmele volituse kaudu;
c) olla valitud Ühenduse juhatuse ja Eestseisuse liikmeks;
d) esindada Juhatuse volitusel Ühendust;
e) saada Ühenduse Juhatuselt ja Eestseisuselt teavet Ühenduse tegevuse kohta;
f) kasutada ettenähtud korras Ühenduse vara ning saada liikmetele ettenähtud
soodustusi.
3.2.2 Ühenduse liige on kohustatud:
a) järgima Ühenduse põhikirja ja häid tavasid;
b) osalema Ühenduse tegevuses aktiivselt ning täitma talle üldkoosoleku või
juhatuse otsustega pandud kohustusi;
c) tasuma kevadise korralise üldkoosoleku ajaks Ühenduse aastase liikmemaksu
(jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb
aasta kestel);
3.2.3 Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult
üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 66% Ühenduse liikmetest.
3.3 Ühendusest väljaastumine ja väljaarvamine
3.3.1 Ühendusest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühendusest
välja astuda on võimalik igal ajal.
3.3.2 Ühenduse liikme võib Ühendusest välja arvata Eestseisuse otsusega, kui ta:
a) kahjustab oma tegevusega Ühenduse nime või mainet;
b) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Ühenduse juhatuse poolt talle
pandud kohustuse;
c) ei ole Ühenduse poolt määratud ajaks tasunud Ühenduse aastamaksu ega
taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
d) ei ole osalenud 3 viimasel Ühenduse üldkoosolekul ning ei ole oma puudumist
põhjendanud.
3.3.3 Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab Eestseisus. Liikmel on õigus osaleda
Eestseisuse koosolekul, kus arutatakse tema Ühendusest väljaarvamise küsimust.

4. Juhtimine
4.1 Üldkoosolek
4.1.1 Ühenduse kõrgeimaks organiks on Ühenduse üldkoosolek, kus igal Ühenduse
liikmel on üks hääl.
4.1.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
a) põhikirja muutmine;
b) Juhatuse ja Eestseisuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
c) Juhatuse või Eestseisuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühenduse esindaja
määramine;
d) Ühendusele kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade
võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste
määramine nimetatud tehinguteks;
e) Ühenduse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste

organite pädevusse.
4.1.3 Ühenduse üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus vähemalt kord aastas:
a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 25%
Ühenduse liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui Ühenduse huvid seda nõuavad.
4.1.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 14
päeva ette, mainides ära üldkoosoleku aja, koha ja päevakorrapunktid
4.1.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole
Ühenduse liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline kvoorumi puudumise
tõttu, siis kutsub Ühenduse juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama
päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata
üldkoosolekul osalevate või esindatud Ühenduse liikmete arvust.
4.1.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud Ühenduse liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.1.7 Põhikirja muutmiseks on vajalik 75% Ühenduse liikmete nõusolek.
4.2 Juhatus ja Eestseisus
4.2.1 Ühenduse Üldkoosolekul valitakse Ühendusele seitsmeliikmeline Eestseisus ja
Eestseisuse liikmete hulgast kahe- kuni kolmeliikmeline Juhatus. Eestseisuse ja
Juhatuse ametiaeg on kaks aastat.
4.2.2 Eestseisus otsustab Ühendusse liikmete kutsumise, vastuvõtu ja liikmete
Ühendusest väljaarvamise. Eestseisuse koosoleku kutsub kokku Juhatus.
4.2.3 Ühenduse igapäevast tegevust juhib ja Ühendust esindab kõikides juriidilistes
toimingutes Juhatus.
4.2.4 Juhatuse liikmed võivad valida endi seast Ühenduse esindaja.
4.2.5 Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
a) Ühenduse töö korraldamine ja tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel
ajal;
b) Ühenduse liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
c) Ühenduse tegevuskava ja eelarve koostamine;
d) Majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
e) Ühenduse vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seadusest, käesolevast
põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
f) Töölepingute sõlmimine Ühenduse nimel.
4.2.6 Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete
poolthäälteenamus.
4.2.7 Juhatuse liikmed vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmisega Ühendusele süüliselt tekitatud kahju eest.

5. Ühenduse likvideerimine
5.1 Ühenduse likvideerimise otsustab üldkoosolek.
5.2 Ühenduse likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja kuuluvale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule
juriidilise isikule.

