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1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Lääkäriseura ry. Seuran kotipaikka on Lappeenrannan
kaupunki.
2§
Tarkoitus
Seuran tarkoituksena on liittää yhteen Etelä-Karjalan alueen lääkärit tieteellisten harrastusten,
kollegiaalisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi keskuudessaan ja kehittää
terveyden - ja sairaanhoitoa sekä huolehtia lääkäreiden jatko - ja täydennyskoulutuksesta
alueellaan.
3§
Jäsenet
Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomessa laillistettu lääkäri, joka asuu tai toimii
Etelä-Karjalan alueella. Seuran hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Seura voi kutsua
kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Samoin voi seura kutsua ulkomaalaiseksi jäsenekseen lääkärin, joka ei ole Suomen
kansalainen. Päätöksen kunniajäseneksi tai ulkomaalaiseksi jäseneksi kutsumisesta tekee
seuran kokous hallituksen perustellusta esityksestä.
4§
Jäsenmaksut
Seuralla on oikeus kantaa jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden vuosikokous
määrää. Kunnia - ja ulkomaalaisjäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
5§
Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Jos seuran jäsen kahtena peräkkäisenä
vuotena laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen hallitus voi erottaa hänet seurasta. Yhdistys
voi erottaa jäsenen, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§
Hallitus ja toimihenkilöt
Seuran asioista huolehtii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja sekä kaksi muuta jäsentä. Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Jos hallituksen
jäsen eroaa kesken vuotta, valitaan hänen sijalleen loppuvuodesta uusi jäsen. Seuran hallitus
voi asettaa myös muita mahdollisesti tarvittavia virkailijoita ja toimikuntia.
7§
Kaikki edellä mainitut toimivaltuudet lasketaan vuosikokouksesta vuosikokoukseen.
8§
Tilintarkastajat
Seuran kirjanpitoa, taloudenhoitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan vuosittain kaksi
tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varatilintarkastajat.
9§
Tilintarkastus
Seuran tili- ja toimintavuotena on 1.2. – 31.1.
Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille niin aikaisin, että tilintarkastuskertomus ja
hallituksen tileistä ehkä tehtyjen muistutusten johdosta antama kirjallinen lausunto voidaan
esittää vuosikokoukselle.
10§
Kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään maaliskuussa.
Muut kokoukset määrää hallitus pidettäväksi mikäli mahdollista tammi-toukokuun ja syyslokakuun välisinä aikoina kerran kuukaudessa.
Kutsu vuosikokoukseen ja seuran muihin kokouksiin tiedotetaan vähintään viikkoa ennen
kokousta Suomen Lääkäriliiton virallisessa aikakauslehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai
kirjallisesti kullekin jäsenelle.
Kutsussa edellisessä momentissa mainittuihin kokouksiin on mainittava kokouksessa esille
tulevat asia. Muu asia voidaan, mikäli yhdistyslain 14§:stä ei muuta johdu, ottaa
käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 enemmistöllä siihen suostuu.
11§
Vuosikokouksessa:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys,

4) esitetään seuran toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta,
5) esitetään tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilivuodelta,
6) päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuu velvollisille,
7) valitaan seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä
hallituksen muut jäsenet,
8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen vuoden
kirjanpitoa, taloudenhoitoa ja hallintoa,
9) valitaan kirjastonhoitaja,
10) määrätään jäsenmaksun suuruus,
11) esitetään hallituksen laatima seuraavan vuoden talousarvio sekä päätetään siitä,
12) käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
12§
Äänioikeus, äänestystapa, määräenemmistöt
Äänioikeus seuran kokouksissa on kaikilla muilla paitsi ulkomaalaisilla.
Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä paitsi milloin joku jäsen lippuäänestystä vaatii.
Äänten langetessa tasan ratkaiskoon puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa arvottakoon.
Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on kyseessä:
jäsenen erottaminen, seuran sääntöjen muuttaminen, seuran toiminnan lopettaminen, jolloin
päätöstä on kannatettava vähintään ¾ annetuista äänistä.
13§
Hallituksen työskentelyjärjestys ja tehtävät
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tahi jos
vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä anoo.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja kolme jäsentä on saapuvilla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Tarpeelliseksi katsoessaan on hallitus oikeutettu kutsumaan lakimiehen
tahi muun asiantuntijan luokseen.

Hallituksen tulee:
1) johtaa seuran toimintaa sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaisesti,
2) hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa,
3) kutsua seuran kokoukset koolle ja valmistella käsiteltäväksi tulevat asiat,
4) huolehtia seuran varojen hankinnasta sekä vastata seuran omaisuuden hoidosta,
5) esittää vuosikokoukselle toimintakertomus sekä tilit, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
6) laatia vuosikokoukselle seuraavan vuoden talousarvio,
7) edustaa seuraa,
9) suorittaa kaikki ne muut tehtävät, jotka näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan
hallitukselle kuuluvat tai jotka seuran kokous sille tehtäväksi antaa.

14§
Pöytäkirjan tarkastus
Seuran hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Seuran ja hallituksen kokouksen pöytäkirjat tarkistetaan samassa tai seuraavassa
kokouksessa.
15§
Sääntöjen muuttaminen tai seuran toiminnan lopettaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran toiminnan lopettamisesta on hyväksyttävä
kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa. Asia on mainittava vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta julkaistussa kokouskutsussa. Kokouksien väliajan on oltava vähintään kaksi viikkoa.
16§
Varojen käyttäminen, jos seuran toiminta lakkaa
Jos seuran toiminta lakkaa, määrää seuran jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous
seuran varojen tai muun omaisuuden käytettäväksi sellaiseen tarkoitukseen, joka vastaa
seuran toimintaa ja pyrkimyksiä.

