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Asukoht
Sihi 111, Tallinn, 11618, Eesti Vabariik

Eesmärgid
Mittetulundusühing Intervaarium põhieesmärk on erinevaist allikaist pärineva sissetuleku ning
tarkvara-arendusprojektide kaudu saadud tagasiside abil luua avatud lähtekoodiga tarkvarakomponente ja tarkvara-arendus-töövahendeid, mis võimaldavad väikestele organisatsioonidele
jõukohase maksumuse eest pakkuda selliseid eriotstarbelise tarkvara arendus-teenuseid, mis ilma
nonde komponentideta oleks majanduslikult kättesaadavad vaid suurorganisatsioonidele.
Mittetulundusühing Intervaarium sekundaarne eesmärk on tarkvaratööstuse poolt vähem tähelepanu
pälvivate inimgruppide potensiaalsete tarkvara-kasutusjuhtude uurimine ning loovust ja inimeste
vahelist koostööd soodustavate ürituste, sealhulgas koolituste, korraldamine.
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Osakonnad ja Juhatus
Mittetulundusühing Intervaarium'i kõik liikmed kuuluvad juhatusse ehk juhatuse liikmete arv
võrdub mittetulundusühing Intervaarium liikmete arvuga. Juhatus osakondadeks ei jagune.
Mittetulundusühing Intervaarium nimel on võimalik lepinguid sõlmida igal juhatuse liikmel eraldi.
Igal juhatuse liikmel on uue liikme vastuvõtmise osas vetoõigus ning vaikimisi loetakse veto
rakendatuks, s.t. iga uue liikme vastuvõtmisel peab iga juhatuse liige kirjalikult kinnitama oma veto
maha võtmist antud liikmekandidaadi suhtes.

Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, otsuste
vastuvõtmise kord
Üldkoosoleku saab kokku kutsuda iga juhatuse liige. Üldkoosoleku kvoorum on 100%. Kui
üldkoosoleku kvoorumit ei õnnestu 360 päeva jooksul pärast selle kutse väljastamist kokku saada,
siis läheb mittetulundusühing likvideerimisele. Põhikirja võib muuta vaid üldkoosolekul 100%
poolthäältega.

Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise ning
mittetulundusühingust väljaastumise ja väljaarvamise
tingimused ja kord
Mittetulundusühingust ei ole võimalik kedagi tema kirjaliku nõusolekuta välja arvata.
Mittetulundusühingust on võimalik lahkuda lähtuvalt Eesti Vabariigi seadustes ette nähtud korrast.
Mittetulundusühingu liikmeks on võimalik saada vaid juhatuse konsensusliku nõusoleku alusel.
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Liikmete õigused
Kuna kõik liikmed kuuluvad juhatusse, siis ühilduvad liikmete õigused mittetulundusühing
Intervaarium põhikirjast lähtuvate juhatuse liikmete õigustega.

Liikmete kohustused või kord, kuidas võib liikmetele kohustusi
kehtestada
Liikmetele võib kohustusi kehtestada vaid nende kirjalikul nõusolekul, juhatuse konsensusliku
otsuse alusel.

Mittetulundusühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral
Kogu mittetulundusühing Intervaarium materiaalne vara jagatakse mittetulundusühing Intervaarium
lõpetamise korral ära võrdselt kõigi juhatuse liikmete vahel.
Mittetulundusühing Intervaarium lõpetamise hetkel mittetulundusühing Intervaarium omanduses
olev intellektuaalne omand muutub kõigi mittetulundusühing Intervaarium juhatuse liikmete
ühiseks intellektuaalseks omandiks.

