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Voimassaolevat säännöt: 29.11.2021 09:38:44

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan Ekonomit r.y. ja sen

kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. Yhdistys on Suomen Ekonomit /
Finlands Ekonomer r.y:n jäsen.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ekonomitutkinnon tai sitä
vastaavan kauppatieteellisen 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 taloudellisella alalla sekä luoda
toiminnallaan oikea käsitys ekonomikunnan merkityksestä ja sen
jäsenten velvollisuuksista.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa jäsenilleen
voittoa tai välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ohjaa ja tukee jäsentensä
toimintaa, järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu-, juhla- ja
muita samantapaisia yhteistilaisuuksia sekä harjoittaa koulutus-,
kurssi-, ekskursio-, neuvonta- ja muuta vastaavaa toimintaa.

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 johtokunta.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

3 Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksijäseneksi alemman
tai ylemmän kauppatieteellisen
yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on
suorittanut muun sellaisen tutkinnon,
jonka Suomen Ekonomien hallitus on hyväksynyt jäsenyyteen
oikeuttavaksi.

Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka
ovat suorittaneet kauppatieteellisiä
yliopisto-opintoja (50 ECTS, opiskellen noin yhden vuoden opinnot
tai enemmän), mikäli henkilö on
suorittanut yliopistotutkinnon.

Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka
ovat saaneet oikeuden suorittaa
kauppatieteellistä yliopistotutkintoa, mikäli henkilö on suorittanut
aiemmin korkeakoulututkinnon.
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Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat
erityisen ansiokkaasti edistäneet ja
tukeneet yhdistyksen toimintaa ja päämääriä, Kunniajäseneksi
kutsuminen edellyttää kahta kolmasosaa
(2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

4 Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtaja ja johtokunnan
jäsenet, joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä, valitaan
yhdistyksen syyskokouksessa. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta. Puolet johtokunnan jäsenistä on
vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.

Mikäli joku johtokunnan jäsen pyytää eroa, erotetaan, kuolee tai
muuttaa jäsenyhdistyksen alueelta kesken toimikauden, voidaan hänen
tilalleen valita hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen
yhdistyksen kokouksessa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet johtokunnan
jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on
läsnä.

Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni.

5 Johtokunnan tehtävänä on

1 Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

2 Edustaa yhdistystä ja tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia

3 Valita yhdistyksen virkailijat sekä määrätä heidän tehtävänsä

4 Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä
käsiteltävät asiat

5 Toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

6 Vastata yhdistyksen talouden hoidosta

7 Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset

8 Laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja
toimintasuunnitelmaksi

9 Määrätä yhdistyksen nimen kirjoitusoikeudesta sääntöjen 12 kohdan
mukaan

Johtokunta voi tarvittaessa asettaa toimikuntia asioiden valmistelua
ja toteuttamista varten.
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET

6 Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous
viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä ja syyskokous joulukuun 15.
päivään mennessä.

7 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

10 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytä
kirjantarkastajaa

11 Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajien lausunto ja tarkastuskertomus

12 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille

13 Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat

8 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa

2 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut

3 Valitaan puheenjohtaja, mikäli hänen toimikautensa päättyy kuluvan
kalenterivuoden lopussa

4 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten sijaan

5 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi
varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi

6 Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

9 Muita yhdistyksen kokouksia pidetään johtokunnan harkinnan mukaan.

10 Yhdistyksen kutsuu kokouksiin johtokunta.

Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse, sähköpostilla tai
tekstiviestillä tai ilmoituksella yhdistyksen nettisivuilla
vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Mikäli kokouksessa käsiteltävä asia koskee yhdistyslain 23 pykälän
mukaista asiaa, on siitä mainittava kokouskutsussa.

TILIKAUSI SEKÄ HALLINNON JA TILIEN TARKASTUS

11 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja
muut hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun loppua
luovutettava toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa
tarkastuskertomuksensa johtokunnalle ennen maaliskuun loppua.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
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12 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai joku
johtokunnan erikseen määräämä toimihenkilö.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

13 Päätöksissä, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muiden kohtien
kuin 14 §:n muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa
annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on annettava Suomen Ekonomit -
Finlands Ekonomer ry:n hallitukselle tiedoksi.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat luovutetaan
Suomen Ekonomit / Finlands Ekonomer r.y:lle tai mikäli mainittu
yhdistys on purkautunut, kauppatieteellisen alan koulutusta tai
tutkimusta edistävään tarkoitukseen jälkimmäisen purkamiskokouksen
määräämällä tavalla.

14 Muutoin seurataan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.


