EESTI DIGITAALHUMANITAARIA SELTSI PÕHIKIRI
1. Nimi, asukoht ja staatus
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Digitaalhumanitaaria Selts (edaspidi ‘Selts’), inglisekeelses
asjaajamises kasutatakse nime Estonian Digital Humanities Society.
1.2. Selts on mitteformaalselt asutatud 05. märts 2016 ja vormistatud MTÜ-na 10. august 2018.
1.3. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest,
teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. Selts asukoht on Tartu, Eesti Vabariik.
2. Eesmärk ja tegevus
2.1. Seltsi eesmärk on toetada ja propageerida digitaalhumanitaaria arengut eestis ja igakülgset
infotehnoloogia vahendite kaasamist humanitaarse uurimistöö juures. Selts võtab eesmärgiks toetada
ja tihendada sidemeid nii digitaalhumanitaarias tegutsevate uurijate vahel kui ka humanitaarias ja
teadusmaailmas laiemalt. Selts seab eesmärgiks omada ülevaadet Eestiga seotud digitaalhumanitaaria
projektidest, organisatsioonidest ja isikutest ning jagada seda informatsiooni huvilistega.
2.2. Oma eesmärkide täitmiseks tegeleb Selts digitaalhumanitaariaalase teadmuse ja kompetentsi
koondamise ja tutvustamisega. Sel otstarbel haldab selts veebilehte ning avalikku teadmusbaasi. Selts
korraldab ja koordineerib teemakohaseid üritusi (konverentse, ettekandeid, seminare jne), toetab
võimaluse korral valdkonnaalaste publikatsioonide ilmumist. Selts hoiab ühendust eesmärkidelt
lähedaste ühingutega Eestis ja välismaal. Selts arendab muud seadusega lubatud tegevust, mis on
vajalik Seltsi eesmärkide saavutamiseks.
3. Liikmeskond
3.1. Seltsi liikmeskond koosneb tegev-, toetaja- ja auliikmetest.
3.2. Seltsi liikmed tunnistavad Seltsi põhikirja ja osalevad Seltsi tegevuses.
3.2.1. Ühingu liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
3.3 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
3.3.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;
3.3.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine
ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
3.4. Seltsi liikmetel on õigus osaleda kõigil Seltsi üritustel, saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta,
kasutada Seltsi juhatuse nõusolekul Seltsi vahendeid Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevaks tegevuseks.
3.5. Seltsi liige võidakse Seltsist välja arvata, kui ta kahjustab Seltsi huve. Väljaheitmisotsuse teeb selleks
kokku kutsutud Seltsi juhatuse koosolek, juhul kui otsuse poolt on vähemalt 4/5 juhatuse liikmetest.
3.5.1. Kui liige pole juhatuse väljaarvamisotsusega nõus, vaadatakse see läbi järgmisel üldkoosolekul.
3.6. Seltsist võib välja astuda iga liige, kes esitab vastava kirjaliku avalduse ning kellel avalduse esitamise
hetkel ei ole Seltsi ees varalisi kohustusi. Väljaastumine vormistatakse juhatuse otsusega.
3.6. Tegevliikmed
3.6.1. Seltsi tegevliikmeks võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas
olevat tegevust. Seltsiga liitumiseks tuleb täita liitumisvorm või esitada vabas vormis avaldus.
3.6.1. Seltsi tegevliikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.
3.6.2. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.6.3. Seltsi tegevliikmeil on õigus valida juhatust ja olla juhatusse valitud.
3.7. Toetajaliikmed
3.7.1. Seltsi toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kes on avaldanud selleks soovi
ja kelle tegevus on kooskõlas Seltsi eesmärkidega ning toetab Seltsi tegevust. Seltsi toetajaliikmeks
saamise otsustab juhatus või üldkoosolek.

3.8. Auliikmed
3.8.1. Auliikmed valitakse Seltsi liikmete ettepanekul üldkoosoleku otsusega eesti digitaalhumanitaariat
edendanud, toetanud või soodustanud isikute hulgast.
4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1 Seltsi tegevliikmetel on õigus:
a. Osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
b. Olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;
c. Saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.
4.2 Seltsi tegevliige on kohustatud:
a. Järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
b. Tasuma määratud liikmemaksu
c. Teatama seltsi juhatusele juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed
d. Tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel
5. Üldkoosolek
5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik
ühingu liikmed.
5.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
5.3. Seltsi korraline üldkoosolek peetakse kord aastas. Seltsi korralise üldkoosoleku kutsub kokku
juhatus. Üldkoosolekust teatatakse ette vähemalt seitse päeva varem seltsi teabekanalite kaudu ning
saates igale liikme kontaktaadressile e-postiga kutse.
5.4. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatus või vähemalt 1/10 Seltsi liikmeist.
5.5. Seltsi üldkoosolekul on igal tegevliikmel hääleõigus ja üks hääl. Seltsi üldkoosolek on
otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud vähemalt 9 hääleõiguslikku liiget. Seltsi
tegevliikmetel, kel pole võimalik Seltsi üldkoosolekust osa võtta, on õigus kirjaliku volitusega
delegeerida oma hääl teisele Seltsi tegevliikmele.
5.5.1. Seltsi üldkoosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja punktides
9.1 ja 9.2 määratletud erandjuhtudel.
5.5.2. Kui Seltsi üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus vähemalt 7-päevase etteteatamisega
kokku kutsuda uue üldkoosoleku, millel ei ole kvoorumi nõuet.
6. Juhatus
6.1 Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni seitse liiget, kelle määrab
üldkoosolek või tegevliikmed valimiste kaudu.
6.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.
6.3 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus
6.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele
6.5 Juhatus määrab vastavalt vajadusele juhatuse sees rollid
6.6 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d õigustoimingutes vastavalt juhatuse otsusele
6.7 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks
7. Põhikirja muutmine ja seltsi laialisaatmine
7.1. Põhikirja muutmiseks ja Seltsi tegevuse lõpetamiseks peab selle poolt hääletama üle kahe
kolmandiku üldkoosolekul osalenud tegevliikmetest või nende esindajatest.
7.2. Seltsi tegevuse lõpetamise või Seltsi likvideerimise otsustab Seltsi üldkoosolek. Seltsi tegevuse
lõpetamisel antakse Seltsi vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule, Tartu linnale või Eesti
riigile. Seltsi likvideerimiseks loetakse Seltsi tegevuse lõpetamist ilma õigusjärglasteta. Seltsi

likvideerimine viiakse läbi vastavalt kehtivale seadusandlusele üldkoosolekul määratud likvideerijate
poolt.
8. Seltsi sümboolika
8.1. Seltsil on oma sümboolika.
8.2. Seltsi sümboolika kasutamise peab heaks kiitma Seltsi juhatus.
8.3. Sümboolika muutmise otsustab Seltsi üldkoosolek.
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