Oulun Sukututkimusseura ry:n sääntöehdotus. 11.5.2018

OULUN SUKUTUTKIMUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi on Oulun Sukututkimusseura ja sen ko7paikka on
Oulun kaupunki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimusharrastusta sekä
olla yhdyssiteenä sukututkijoiden välillä.

3§

Tarkoituksensa toteu?amiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmä-, keskustelu-ja neuvonta7laisuuksia sekä voi lisäksi
harjoi?aa sukututkimusta koskevaa arkistoin7- ja julkaisutoimintaa
sekä jakaa s7pendejä tutkijoille ja toimi?ajille.

4§

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta o?aa henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu nouda?amaan näitä sääntöjä.
Jäsensihteeri kirjaa jäsenyyden jäsenrekisteriin. Tarvi?aessa jäseneksi hyväksymisestä pää?ää yhdistyksen hallitus. Jäsenen on ilmoite?ava kirjallises7 hallitukselle tai puheenjohtajalle, jos hän haluaa
erota yhdistyksestä. Eroamisesta voi myös ilmoi?aa yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merki?äväksi. Edellisenä vuonna jäsenmaksunsa maksama?a jä?änyt jäsen voidaan hallituksen päätöksellä
ero?aa.

5§

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi- tai ainaisjäseniä. Vuosi- ja ainaisjäsenet suori?avat yhdistyksen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään
vuosikokouksessa. Ainaisjäsenet suori?avat kertakaikkisen maksun,
joka on kymmenkertainen vuosimaksu. Yhdistys voi kutsua hallituksen päätöksellä kunnia- tai tutkijajäseniksi henkilöitä, jotka ovat
edistäneet sukututkimusta tai yhdistyksen toimintaa. Erityisistä ansioista voidaan myöntää Terserus-mitali. Edellä mainitut huomionosoitukset oikeu?avat vapautukseen jäsenmaksusta. Yhdistyksen
kokouksissa kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.

6§

Vuosikokouksessa vali?avaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka ovat vuorovuosin erovuoroisia sekä neljästä kahdeksaan kahdeksi vuodeksi vali?avaa jäsentä,
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joista puolet ovat vuosi?ain erovuoroisia. Ensimmäiset erovuoroiset
valitaan arvalla. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat
saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa. Tarpeen vaa7essa hallitus voi tehdä päätöksiä
sähköpos7n välityksellä siten, e?ä puheenjohtaja lähe?ää muille jäsenille pöytäkirjapohjan, johon jäsenet o?avat kantaa. Kolmen päivän kulu?ua puheenjohtaja kokoaa vastauksista pöytäkirjan, jonka
kukin osallistuja kui?aa hyväksyvänsä.
7§

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan seuran sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka voivat olla myös
hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi perustaa rekisteröimä?ömiä
alaosastoja ja toimikun7a, joiden tehtävät määrää hallitus. Hallituksen jäsenet ja valitut toimihenkilöt ja toimikun7en jäsenet ovat vapaute?uja jäsenmaksusta hallituksessa tai tehtävässä toimimisensa
ajan.

8§

Yhdistyksen nimen kirjoi?aa puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

9§

Oulun Sukututkimusseura ry:n hallintoa sekä 7lejä tarkastamaan
valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

10§ Yhdistyksen 7likausi on kalenterivuosi. Tilejä ja hallintoa koskevat
asiakirjat on toimite?ava viimeistään tammikuun 31. päivänä toiminnantarkastajille tarkaste?aviksi. Toiminnantarkastus on toimite?ava ja 7lit sekä asiakirjat palaute?ava lausuntoineen hallitukselle
viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
11§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-toukokuussa hallituksen
määräämänä aikana. Hallituksen on ilmoite?ava toiminnantarkastajille vuosikokouksen päivämäärä luovu?aessaan asiakirjat toiminnantarkastukseen. Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta seuran lehdessä ja seuran
ko7sivuilla. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä
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sitä hallitukselta kirjallises7 pyytää ilmoitetun asian käsi?elemistä
varten. Muut kokoukset ja 7laisuudet 7edotetaan yhdistyksen jäsenille pääsääntöises7 sähköpos7lla tai yhdistyksen verkkosivuilla
vähintään kolme päivää ennen kokousta.
12§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2.

todetaan kokouksen laillisuus;

3.

esitetään yhdistyksen vuosikertomus;

4.

esitetään yhdistyksen 7lit ja toiminnantarkastajien lausunto
sekä vahvistetaan 7linpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä;

5.

päätetään jäsenmaksun ja kulukorvausten suuruudesta;

6.

hyväksytään toimintasuunnitelma sekä talousarvio alkanu?a
vuo?a varten;

7.

valitaan hallitukselle vuorovuosin kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja;

8.

päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen
jäsenet;

9.

valitaan julkaisusihteeri;

10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa kuluvan vuoden 7lejä ja hallintoa tarkastamaan;
11. käsitellään muut esille tulevat asiat.
13§ Jäsenten kokouksissa esi?ämät asiat voidaan o?aa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan pääte?äviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa pääte?äväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen
hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta, e?ä hallitus eh7i antaa
siitä oman lausuntonsa.
14§ Yhdistys on oikeute?u vastaano?amaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamen?eja, sekä omistamaan ja hallitsemaan kiinteää omaisuutta.
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15§ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrä?y. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa,
joissa ratkaisu tapahtuu arvalla. Äänestys on avoin, jollei vähintään
kaksi jäsentä vaadi sulje?ua äänestystä.
16§ Näitä sääntöjä voidaan muu?aa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa maini?u ja jos muutosta kanna?aa 3⁄4
annetuista äänistä.
17§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään 3⁄4 äänten
enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käyte?ävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta
päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.
18§ Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
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