FINNISH-IRISH SOCIETY RY

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Finnish-Irish Society ja sen kotipaikka on Helsinki.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen, josta käytetään vapaamuotoisissa yhteyksissä myös nimityksiä Suomi-Irlantiseura tai Irlantiseura,
tarkoituksena on edistää Suomessa Irlannin ja Irlannissa Suomen kulttuurin tuntemusta ja kehittää näiden maiden
välisiä ystävällisiä suhteita. Yhdistyksen tavoitteena on toimia muiden Irlantiin liittyvää toimintaa harjoittavien
järjestöjen yhteistyöjärjestönä.
Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, erilaisia esitelmä- ja kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä
ym. Tarkoitustaan edistääkseen yhdistys julkaisee jäsenlehteä ja voi toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä
sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
3 § Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli
kahden (2) kuukauden ajan tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä jäsenyyden ehtoja.
5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
6 § Hallitus
Yhdistyksellä on hallitus, josta käytetään nimitystä johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään kolme jäsentä on läsnä.
Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Johtokunta nimeää yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen
kanssa. Johtokunta voi oikeuttaa sihteerin tai rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös liitteineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.
9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle toimittamalla kutsu sähköpostilla tai kirjeitse jäsenen yhdistykselle
antamaan osoitteeseen vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
11§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi (2) ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
Esitetään kuluneen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen
suuruudet.
Valitaan johtokunnan jäsenet.
Valitaan johtokunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokouksen käsittelevän muita asioita, on niistä tehtävä kirjallinen
esitys johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
12§ 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 tai tullessa lakkautetuksi on jäljellä olevat rahavarat luovutettava Helsingin Yliopiston
Kirjastolle irlantilaisen kirjallisuuden hankkimista varten.
13§ Tapauksissa, joista ei ole mainittu näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

