Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry

(pat. ja rek.hall:n hyväksymä 12.2.2001)

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry, Salo Elektronikmuseets
Vänner rf, jonka kotipaikka on Salo.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on
- lisätä museon toimialan harrastusta
- lisätä ja syventää elektroniikka-alan historian ja nykypäivän ja tulevaisuuden
tuntemusta ja korostaa elektroniikka-alan merkitystä kulttuurin osana.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
edistämällä julkaisu- ja tutkimustyötä sekä museon kokoelmien ja tiedon kartuttamista
toimimalla tarvittaessa asiantuntija-apuna
järjestämällä esitelmiä, seminaareja, tutustumiskäyntejä ja muuta vastaavaa yhdessä museon kanssa
avustamalla elektroniikka-alan tutkimusta jakamalla stipendejä ja avustuksia,
kuitenkin vain poikkeustapauksissa jäsenilleen
ylläpitämällä yhteyksiä maamme muiden museoiden tukiyhdistyksiin
antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja esityksiä
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia
sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja rekisteröity säätiö. Yhdistykseen kuuluu vuosijäseniä, ainaisjäseniä ja kannattajajäseniä sekä kunniajäseniä.
Jäseneksi pääsemisestä päättää hallitus.
Vuosi- ja ainaisjäsenet ovat yksityisiä henkilöitä
Kannattajajäsenet voivat olla yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai
rekisteröityjä säätiöitä
Kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan tai sen toimialaan merkittävästi vaikuttaneita henkilöitä, joilta ei peritä jäsenmaksua.
Vuosi-, ainais- ka kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksut
vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jäsenmaksu vahvistetaan erikseen yksityisille henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille sekä eri jäsenryhmille.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahden viimeisen kalenterivuoden
ajalta, katsotaan hänen eronneen yhdistyksestä.

4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja
vähintään viisi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja näistä yksi on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Vuosittain erovuorossa on puheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron perusteella.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt
sekä asettaa tarvittaessa toimikuntia.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

-

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään 2 viikkoa ennen
vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenkirjeillä tai ilmoittamalla paikkakunnan sanomalehdessä.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten pyytää.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tasatuloksissa ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen esityslista
esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja vuosikertomus
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

-

vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma, talous- ja menoarvio alkaneelle vuodelle sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus eri jäsenryhmille
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkistajat
käsitellään mahdolliset sääntömuutokset
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuosikokoukseen käsiteltäväksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle
vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, että ne voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Salon Elektroniikkamuseon
toiminnan ja tutkimustyön edelleen kehittämiseksi tavalla, josta purkamisesta päättävä yhdistyksen kokous määrää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samaan tarkoitukseen.

