Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on Vaasan Ekonomit -Vasa Ekonomer r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan
kaupunki ja kielenä suomi. Yhdistys on Suomen Ekonomiliitto -Finlands Ekonomförbund - SEFE r.y:n
jäsen.

Tarkoitus ja toimintamuodot
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden
yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä, toimia yhdyssiteenä liittoon, valvoa yhdistyksen jäsenten yleisiä ja
yhteisiä ammatillisia etuja, tukea heidän sivistyksellisiä pyrkimyksiään, edistää heidän tietämystään
ennen kaikkea talouden alalla sekä luoda toiminnallaan oikea käsitys ekonomikunnan merkityksestä ja
sen jäsenten velvollisuuksista.
Yhdistyksen tarkoitus ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille tai yksittäisille jäsenille välitöntä
taloudellista ansiota.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa, järjestää kokouksia ja
muita yhteistilaisuuksia sekä harjoittaa koulutus-, julkaisu- ja jäsenpalvelutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä ja
osakkeita sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa yhdistyksen alaisina toimivia rekisteröimättömiä kerhoja. Kerhojen
säännöt vahvistaa tarvittaessa yhdistyksen hallitus.

Jäsenyyttä koskevat määräykset
3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee vähintään ekonomi, kauppatieteiden kandidaatin,
kirjeenvaihtajan tai akateemisen sihteeritutkinnon tai näitä vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö, jonka
hallitus hyväksyy. Varsinaiset jäsenet ovat vuosijäseniä. Vuosijäsen on velvollinen suorittamaan
yhdistykselle syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.
Kunniajäseneksi, jolla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta, voi yhdistys hallituksen esityksestä valita
henkilön, joka erikoisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.
Kannattajajäseneksi yhdistykseen voi hallitus hyväksyä syyskokouksen määräämän kertakaikkisen tai
vuosittaisen maksun suorittavan yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.
Jäsenen, joka on jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan eronneen yhdistyksestä.

Hallitus ja sen tehtävät
4 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen [muista] jäsenistä on
kolme tai neljä vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan vuodeksi kerrallaan.
Mikäli joku hallituksen jäsen pyytää eroa, erotetaan, kuolee tai muuttaa jäsenyhdistyksen alueelta
kesken toimikauden, voidaan hänen tilalleen valita hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen
yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta sekä
myös, mikäli kolme hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää. Hallitus on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kolmen muun jäsenen läsnäollessa.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
5 § Hallituksen tehtävänä on:
1.

Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

2.

Edustaa yhdistystä sekä tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia

3.

Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

4.

Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

5.

Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset

6.

Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

7.

Vastata yhdistyksen taloudesta

8.

Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset

9.

Laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi

10. Valita yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa
11. Määrätä yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudesta sääntöjen 11 §:n mukaan
Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia asioiden valmistelua ja toteuttamista varten.

Yhdistyksen kokoukset
6 § Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous viimeistään huhtikuun viimeisenä
päivänä ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää
hallitus.
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen määrääminä aikoina.

7 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.

Esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset

3.

Esitetään tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä

4.

Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

8 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.

Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä määrätään seuraavan
vuoden jäsenmaksun suuruus sekä varsinaisten vuosijäsenten että kannattajajäsenten osalta

3.

Valitaan puheenjohtaja, mikäli hänen toimikautensa päättyy kuluvan kalenterivuoden
lopussa

4.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

5.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi
kalenterivuodeksi

6.

Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

9 § Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun
sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä viestillä tai postiosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä tai lehtiilmoituksella vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Tilikausi sekä hallinnon ja tilien tarkastus
10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on
ennen helmikuun loppua luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa
hallitukselle ennen maaliskuun loppua.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheen- johtaja joko yhdessä tai jompikumpi
heistä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Juoksevien asiain hoitoa varten hallitus voi valita yhden tai
useamman henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen kullakin kerralla lähemmin määrättävällä tavalla.

Sääntöjen muuttaminen
12 § Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään
kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välisen ajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa, ja että
vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osallistuneista sitä kummallakin kerralla kannattaa.
Sääntöjen muutos on toimitettava hyväksyttäväksi Suomen Ekonomiliitto -Finlands Ekonomförbund SEFE r.y:lle ennen rekisteröintiä.
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat joutuvat Suomen Ekonomiliitto -Finlands
Ekonomförbund -SEFE r.y:lle tai, mikäli mainittu yhdistys on purkautunut, johonkin viimeisen kokouksen
määräämään, yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

13 § Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

