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SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.
Yhdistyksen nimi on"Maanmittaushallinnon diplomi-insinöörit MHDI
ry". Sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki ja toiminta-alue käsittää koko valtakunnan. Yhdistyksen
virallinen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus.
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä taloudellisia ja
ammatillisia etuja sekä edistää heidän yhteistoimintaansa ja
ammatillista kehitystään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdisty järjestää kokouksia sekä
esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa,
tekee esityksiä ja antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaan
kuuluvista asioista ja ryhtyy tarvittaessa muihinkin vastaaviin
toimenpiteisiin.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi samoja tarkoituksia ajavaan
yhdistykseen tai liittoon.

3 §.
Yhdistyksellä voi olla johtokunnan alaisia rahastoja, joita varten
vuosikokous vahvistaa ohjesäännöt.
Ohjesäännön muuttamiseen vaaditaan vuosikokouksen päätös ja rahaston
purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, joita molempia
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista
kannattaa.

4 § Jäsenet.
Yhdistyksen jäseneksi pääsee maanmittaushallinnon palveluksessa
oleva ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai johtokunnan erityisistä
syistä hyväksymä muu yhdistyksen tarkoitusta noudattava henkilö.

Yhdistykseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla yhdistyksen
johtokunnalle ja yhdistyksestä eroaminen ilmoittamalla siitä
kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös
suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka kahtena vuonna on jättänyt jäsenmaksunsa
suorittamatta, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä.

Jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi
yhdistyksen kokous erottaa jäsenyydestä, mikäli erottamisen puolesta
on annettu vähintään ¾ äänestykseen osaaottaneiden äänistä.

5 § Jäsenmaksu.
Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka
suuruuden vuosikokous määrää. Mikäli yhdistyksen johtokunta katsoo
lisämaksun tarpeelliseksi, on sen kutsuttava yhdistys koolle
ylimääräiseen kokoukseen lisämaksusta päättämään.
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6 § Johtokunta.
Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta. Johtokunnan muodostavat
puheenjohtaja, jota kutsutaan
myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja 6 - 8 jäsentä. Puheenjohtaja
valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi ja
johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Muun kuin
erovuoroisen jäsenen sijaan valitaan tarvittaessa uusi jäsen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Johtokunnan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamisesta yleensä, hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta
sekä kutsua yhdistys tarpeen vaatiessa koolle.

Yhdistyksen toimintaa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen
vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan 2 toiminnantarkastajaa ja 2
varatoiminnantarkastajaa.
Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan,
jota kutsutaan myös yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, sekä
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteeri, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan
kanssa. Johtokunta voi antaa sihteerille tai taloudenhoitajalle
oikeuden määrätyissä asioissa kirjoittaa yhdistyksen nimen.

7 §.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on
läsnä.
Johtokunnan kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen
puheenjohtaja tarkastaa ja sihteeri varmentaa.
Yhdistyksen toimihenkilöiden työnjaosta määrää johtokunta.
Toimihenkilöille voidaan maksaa palkkiota.

8 § Tilit.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Vuosikokous.
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen maalis-toukokuussa johtokunnan
määräämänä päivänä. Muita kokouksia pidetään silloin, kun johtokunta
katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen
jäsentä sitä johtokunnalta pyytää.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta on mainittava
kokouskutsussa.

10 §.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta jäsenille postitettavilla kirjeillä tai sähköpostilla.

11 § Vuosikokousasiat.
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Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Käsitellään johtokunnan vuosikertomus.
5. Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä
kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
6. Käsitellään talousarvio ja jäsenmaksu sekä toimintasuunnitelma.
7. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet 6 §:n mukaisesti.
9. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja 2 varatoiminnantarkastajaa.
10. Käsitellään asiat, jotka johtokunta tai yhdistyksen jäsen
esittää kokoukselle.

12 §.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla
jäsenellä. Jäsen on oikeutettu käyttämään kirjallisen valtuutuksen
nojalla kolme poissa olevan jäsenen puhe- ja äänivaltaa
kokouskutsussa mainituissa muttei muissa asioissa.

Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Vaalit toimitetaan
kuitenkin suljettuna äänestyksenä, jos yksikin yhdistyksen jäsen
sitä kokouksessa vaatii.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaliasioissa, joissa ratkaisu tapahtuu arvalla, ja asioissa, joissa
päätös on näiden sääntöjen mukaan tehtävä määräenemmistöllä.

13 §.
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa
vähintään 5/6 äänten enemmistöllä taikka kahdessa peräkkäisessä
vähintään 2 viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, kummassakin ¾
äänten enemmistöllä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


