MellnovFest põhikiri
I. ÜLDSÄTTED
1.1.
Mittetulundusühingu ametlik nimi eesti keeles on MellnovFest (edaspidi
„MellnovFest“), vene keeles – МеллновФест
1.2.
MellnovFest-i asukoht on Tartu, Eesti Vabariik
1.3.
MellnovFest-i alalised struktuuriüksused on üldkoosolek ja juhatus
1.4.
MellnovFest on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses
rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetest ja normidest, Eesti Vabariigi
seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. MellnovFest-il
ja selle põhitegevusel on oma sümboolika ja oma nimetusega pitsat
II. TEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD
Põhiline tegevus on iga-aastase rahvusvahelise autorilaulu festivali
„Lehesaju muusika“ ja selle raames erinevate kultuuriürituste (kontsertide,
kokkutulekute, etenduste, näituste, filmiseansside jms) korraldamine
2.2.
Põhilised eesmärgid: autorilaulu žanri arendamine ja propageerimine
2.3.
Keelelisel põhimõttel lahutatud inimeste kokkuviimine ja ühendamine,
emakeelsete autorilaulude autoritele ja esitajate kaasamine
2.4.
Abi autorilaulude autoritele ja esitajatele eneseteostamisel, ka siis, kui
nende looming ei piirdu autorilauluga, vaid puudutab ka teisi žanreid, erinevaid
kunsti ja kultuuri valdkondi.
2.5.
Festivali ja kontsertide ühendamine Tartu ja Eesti käsitööliste ja kunstnike
näitustega. Loomingu inimeste kaasamine koostööks.
2.6.
Kontaktide loomine ja koostöö arendamine rahvusvähemuste
organisatsioonidega Eestis, abi osutamine kontsertide ja kultuuriürituste
korraldamisel.
2.7.
Tartu linna ilu, külalislahkuse ja hubasuse propageerimine. Tartule ja selle
linna sügisesele ilule tähelepanu pööramine nii autorilaulu hindavate Eesti elanike
kui turistide seas.
2.8.
Korraldatavaid üritusi puudutavate trüki-, audio- ja videomaterjalide
valmistamine ja levitamine
2.1.

III.LIIKMESKOND
3.1.
MellnovFest-i liikmeks võetakse vastu kirjaliku avalduse ja juhatuse
otsuse alusel.
3.2.
Liikmeks võtmisest keeldumise korral võib liikmestaatust taotlev isik
anda küsimuse lahendamiseks üldkoosolekule
3.3.
MellnovFest-il puudub liikmemaks
3.4.
MellnovFest liikmetel on õigus:
3.4.1. Osaleda kõikidel MellnovFest-i poolt korraldatavatel üritustel ja
läbiviidavates projektides;
3.4.2. Osaleda MellnovFest-i projektide ja programmide väljatöötamisel ja
elluviimisel;

3.4.3. Saada teavet MellnovFest-i tegevuse tulemuste ja juhatuse tegevuse
kohta juhatuse poolt kehtestatud korras, arvestades seaduses sätestatut;
3.4.4. Esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, järelepärimisi ja ettepanekuid
seoses MellnovFest-i tegevusega;
3.4.5. Astuda kirjaliku avalduse alusel Liidust välja.
3.5.

MellnovFest-i liikmed on kohustatud:
3.5.1. Tunnustama ja täitma MellnovFest-i põhikirja sätteid;
3.5.2. Järgima ja täitma MellnovFest-i juhtorganite õiguspäraseid otsuseid ja
ettekirjutusi;
3.5.3. Aidata kaasa MellnovFest-i põhikirjas sätestatud eesmärkide
teostumisele;
3.5.4. Aidata aktiivselt kaasa MellnovFest-i tegevusele
3.5.5. Panustada vähemalt pooltesse korraldatavatest üritustest
3.5.6. Mitte kahjustama oma vääritu käitumisega MellnovFest-i ja selle
tegevuse mainet
3.6.
Liige arvatakse üldkoosoleku otsuse alusel MellnovFest-ist välja
põhikirjas sätestatud kohustuste mittetäitmisel või tema poolt oma tegevuse või
tegevusetusega kahju tekitamisel MellnovFest-i tegevusele või heale mainele.

IV. STRUKTUUR JA JUHTIMINE
4.1.
MellnovFest-i kõrgemaks organiks on selle üldkoosolek, mis kutsutakse
kokku vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Üldkoosolek on õiguspädev, kui
selles osaleb 2/3 liikmeskonnast.
4.2.
Üldkoosolek:
4.2.1. Valib kahe- kuni viieliikmelise Juhatuse ja revidendi
4.2.2. Kinnitab MellnovFest-i põhikirja, viib sisse muudatused ja täiendused
4.2.3. Kinnitab MellnovFest-i tegevusprogrammi
4.3.
MellnovFest-i tegevust juhib üldkoosolekute vahel Juhatus, mis tuleb
kokku vajaduse korral, kuid mitte harvem kui kord kvartalis
4.4.
Juhatus:
4.4.1. Otsustab MellnovFest-i vahendite kasutamist;
4.4.2. Valib enda hulgast esimehe. Esimehel on allkirjastamise õigus ja ta
esindab MellnovFest-i teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega
suhtlemisel;
4.4.3. Võtab vastu uusi liikmeid sisseastuja kirjaliku avalduse alusel;
4.4.4. Koordineerib MellnovFest-i jooksvat tegevust;
4.4.5. Kinnitab MellnovFest-i tegevuse eelarve ja majandusaasta aruande.

V. MAJANDUSTEGEVUS
5.1.
MellnovFest on isemajandav organisatsioon
5.2.
MellnovFest-i rahalised vahendid kujunevad valitsuse ja valitsusväliste
organisatsioonide, sponsor-ettevõtete, metseenide laekumistest, vabatahtlikest
annetustest, samuti mitmesuguse kultuur-haridusliku tegevuse tuludest

MellnovFest-il on õigus omada oma bilansis põhivahendeid, vallas- ja
kinnisvara
5.4.
MellnovFest omab või saab omada arveldusarve pangas, pitsat,
sümboolika, blanketid jne.
5.3.

VI. TEGEVUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
6.1.
MellnovFest ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab
üldkoosolek vähemalt 2/3 häälteenamusega ning seaduses sätestatud korras.

