Jäsenyyttä koskevat määräykset
3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittanut
henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös
kauppakorkeakoulun opettajan tai kotimaassa tai ulkomailla vähintään ekonomin tai kirjeenvaihtajan
tutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneen henkilön.
Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi alemman tai ylemmän kauppatieteellisen
yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön, sekä henkilön, joka on suorittanut muun sellaisen
yliopistotutkinnon, jonka Suomen Ekonomien liittohallitus on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi.
Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseneksi, jotka ovat suorittaneet kauppatieteellisiä
yliopisto-opintoja (60 ECTS, opiskellen n. yhden vuoden opinnot tai enemmän) mikäli henkilö on
suorittanut yliopistotutkinnon.
Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseneksi, jotka ovat saaneet oikeuden suorittaa
kauppatieteellistä yliopistotutkintoa, mikäli henkilö on suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon.
Jäseneksi hyväksytty on velvollinen suorittamaan syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun
hallituksen määräämänä aikana. Kannattavaksi jäseneksi yhdistykseen voi hallitus hyväksyä määräämänsä
kertakaikkisen tai vuosittaisen maksun suorittavan henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.
Kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut
yhdistyksen päämäärien hyväksi.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet ja
tukeneet yhdistyksen toimintaa ja päämääriä. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kahta kolmasosaa
(2/3) kokouksessa annetuista äänistä.
4 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitetta kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi
hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.
Yhdistyslain 14 §:n mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kokoukset
8 § Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kKevätkokous viimeistään maaliskuussa ja
syyskokous viimeistään marraskuussa. Kokousten tarkemmat ajat ja paikat määrää hallitus. Yhdistysten
Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on kaikilla varsinaisilla jäsenillä.
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