Ciele a činnosť ZNN
1.	Vytvoriť komunitu ľudí so zmyslom pre nadsádzku, recesiu a dobré skutky.
2.	Snažiť sa o inštitucionalizáciu občianskej slobody netušenia ničoho.
3.	Združovať ľudí, ktorí by radi patrili k nejakému združeniu, zatiaľ ale netušia k akému.
4.	Združovať ľudí, ktorí by radi mali funkciu, len netušia kde a prípadne akú.
5.	V rámci možností napomáhať projektom alebo akciám mimo pôsobnosti združenia, s ktorými združenie sympatizuje (dobrovoľné darcovstvo krvi, humanitárna pomoc a pod.).


Členstvo
Členom ZNN môže byť ktorákoľvek osoba bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, vierovyznanie, štátnu príslušnosť, ktorá súhlasí so znením stanov.
Členstvo je dobrovoľné.
O prijatí člena rozhoduje Správna rada.
Členstvo vzniká dňom zaradenia člena do zoznamu členov na webovskej stránke ZNN.
Člen je o svojom zaregistrovaní upovedomený e-mailovou správou, v prílohe ktorej obdrží kópiu loga ZNN v príslušnej členskej úprave.
	Povinnosťou člena ZNN je potvrdenie svojho záujmu o pokračovanie členstva v ďalšom období, pokiaľ ho k tomu Správna rada vyzve. Člen má právo vyjadrovať sa k činnosti združenia a zúčastňovať sa podujatí a projektov ZNN.
	ZNN rozoznáva tri typy členstva: členstvo funkčné, členstvo nefunkčné a členstvo čestné.
	Funkčný člen nemôže byť členom nefunkčným a naopak.


Nefunkčné členstvo
Podmienkou nefunkčného členstva je prejavenie záujmu o členstvo, zaslaním e-mailovej správy na adresu ZNN a spätné potvrdenie po prijatí odpovede od Správnej rady.
	K právam nefunkčného člena patrí zúčastňovať sa na akciách a projektoch ZNN a byť o nich upovedomovaný; používať logo ZNN pri svojej prezentácii, ak pri tom neporušuje zákony svojej vlasti a nepoškodzuje meno a činnosť ZNN.
Funkčné členstvo
Podmienkou funkčného členstva je prejavenie záujmu o členstvo, zaslaním e-mailovej správy na adresu ZNN a spätné potvrdenie po prijatí odpovede od Správnej rady. Funkčný člen si sám zvolí čestnú funkciu a po schválení Správnou radou mu bude pridelená.
	K právam funkčného člena patrí byť upovedomovaný o činnosti ZNN; obracať sa na orgány združenia s podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami na činnosť a pôsobenie ZNN.
Funkčný člen je srdečne vítaný k účasti na akciách a projektoch ZNN; ďalej používať logo ZNN pri svojej prezentácii, ak pri tom neporušuje zákony svojej vlasti a nepoškodzuje meno a činnosť ZNN; a tiež konštruktívne sa angažovať v napĺňaní a zviditeľňovaní cieľov ZNN.
Čestné členstvo
Ak Správna rada uzná za vhodné, môže udeliť čestné členstvo i osobe, ktorá záujem o členstvo v ZNN neprejavila. Táto osoba o udelení čestného členstva bude podľa možnosti upovedomená 
e-mailovou správou. Účel udelenia čestného členstva spočíva vo vyjadrení úcty členov Správnej rady voči nominovanej osobe. Čestný člen má právo členstvo neprijať, resp. kedykoľvek požiadať o bezodkladné zrušenie členstva, k výkonu čoho sa Správna rada zaväzuje.
	Členstvo zaniká:
	na základe rozhodnutia člena;
na základe rozhodnutia Správnej rady, pokiaľ člen porušuje stanovy a základnú myšlienku ZNN;

Orgány ZNN
Orgánmi ZNN sú:
	Členský zjazd
	Správna rada
Predseda
	Revízna komisia
Členský zjazd
Členský zjazd je najvyšší orgán združenia utvorený zo všetkých členov ZNN.
	Do pôsobnosti členského zjazdu patrí:
	diskusie o činnosti a smerovaní ZNN;
	schvaľovanie rozpočtu, stanov, ich zmien a doplnkov
	hodnotenie doterajšej činnosti ZNN;
	predstavovanie nových členov;
	Návrh na konanie Členského zjazdu môže podať ktorýkoľvek člen alebo predstaviteľ Správnej rady ZNN. Po schválení návrhu Správnou radou sa zjazd uskutoční. Účasť je dobrovoľná, odporúča sa však dodržiavať dochádzku.
Správna rada
	Správna rada (ďalej SpRa) je výkonným orgánom združenia, ktorý zastupuje ZNN navonok i dovnútra.

SpRa sa pokladá za uznášaniaschopný, ak sa stretne jeho nadpolovičná väčšina.
	Právoplatným rozhodnutím SpRa je také, ktoré bolo odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou členov SpRa.

Počet členov SpRa závisí od rozhodnutia SpRa.
SpRa rozhoduje o všetkých záležitostiach ZNN vrátane ustanovovania orgánov združenia a zabezpečuje výkon svojich rozhodnutí.
	Členom SpRa sa môže stať iba funkčný člen ZNN, a to na základe rozhodnutia SpRa
	Členstvo v SpRa zaniká buď z vlastnej iniciatívy člena SpRa, alebo na základe rozhodnutia SpRa.
Predseda
	Predseda združenia je štatutárnym orgánom ZNN.

Predseda združenia je zároveň predsedom SpRa.
Predseda koná a podpisuje v mene združenia vo všetkých veciach navonok.
	V neprítomnosti predsedu konajú prítomní členovia SpRa.
	Predseda sa svojej funkcie môže vzdať pod podmienkou, že určí svojho nástupcu.
Revízna komisia
Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia zodpovedajúcim sa za svoju činnosť najvyššiemu orgánu ZNN.
Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, jeho celkovú činnosť a upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Hospodárenie združenia
	ZNN hospodári s nehnuteľným, hnuteľným a duševným majetkom.
	Zdrojmi majetku sú:
	príjmy z eventuálnej vlastnej činnosti;
	dary a príspevky fyzických a právnických osôb;
	účelové prostriedky získané na určené aktivity združenia;
	dotácie a granty od právnických osôb
	Združenie so svojím majetkom hospodári podľa rozpočtu schváleným SpRa, vždy v súlade s cieľmi ZNN.

Zánik ZNN
	ZNN zaniká:
	dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia SpRa;
	právoplatným rozhodnutím ministerstva podľa § 12 ods. 3–5 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.
	Rozhodnutie o zániku ZNN bude oznámené Ministerstvu vnútra SR v zmysle platných právnych predpisov. V opačnom prípade sa Ministerstvo od ZNN nič nedozvie.


Organizačné jednotky
1.	Nezriaďujú sa žiadne
Záverečné ustanovenia
	Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.


