SÄÄNNÖT
1. PERUSTAMINEN

1.1 Vuoden 1991 lokakuun 14. päivänä allekirjoittaneet perustajajäsenet ovat perustaneet
25.10.1919 säädetyn ja 6.12.1964 muutetun Belgian lain mukaan pyrkimyksiltään tieteellisen
ja kulttuuriin liittyvän kansainvälisen järjestön, jonka nimi on englannin kielellä European
Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (ranskaksi Confederation
Européenne des Organisations de Conservateurs-Restaurateurs (E.C.C.O.).1
1.2 Yhdistyksestä voidaan käyttää mitä tahansa nimeä, joka vastaa sen pääasiallista nimeä
Euroopan Unionissa yleensä käytetyillä kielillä sillä edellytyksellä, ettei muuteta lyhennettä
“E.C.C.O”. Yhdistyksen rekisteröi sen Hallitus (Committee).
2. TARKOITUS

2.1 E.C.C.O. :n tarkoituksena on kulttuuriperinnön konservoinnin kehittäminen ja
edistäminen käytännön työn, tieteen ja kulttuurin tasolla.
2.2 Tämän mukaisesti sen päämäärät ovat:
•

edistää kulttuuriperinnön konservointia ja restaurointia.

•

edistää ja kehittää konservointialan koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön tasoa
E.C.C.O.:n omaksuman määritelmän mukaisesti.

•

edistää ammattistandardien virallista hyväksymistä konservaattorien ammatillisen
aseman tunnustamiseksi kansallisella ja yleiseurooppalaisella tasolla.

•

koordinoida ja edistää jäsenten välistä toimintaa ja tietojen vaihtoa.

•

luoda yhteyksiä eurooppalaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ammattikunnan
edustuksen varmentamiseksi ja sen moraalisten, kulttuuristen, tieteellisten ja
aineellisten intressien puolustamiseksi.

•

perustaa yhteisöjä tai palvelumuotoja, jotka ovat tarpeen tai avuksi yhdistyksen
päämäärien toteuttamiseksi, tai osallistua tällaisen toimintaan.

2.3 Keskusjärjestön tavoitteita toteutetaan ilman poliittista, uskonnollista, kielellistä tai etnistä
painotusta ja ilman pyrkimystä taloudelliseen voittoon.
2.4 E.C.C.O. ei ole osallisena missään jäseniään koskevassa kiistassa.

1

Suomalaisen ammattikäytännön mukaisesta conservator-restorer –sanasta käytetään tässä termiä
”konservaattori”.

2.5 Seikat, joita ei selvitetä näissä säännöissä, määritellään yksityiskohtaisesti keskusjärjestön
sisäisissä ohjeissa.
3. VIRALLINEN OSOITE
Keskusjärjestön virallinen osoite on 4 Rue Jacques de Lalaing, 1040 Bryssel (Belgia).
Osoite voidaan muuttaa keskusjärjestön Hallituksen yksinkertaisella päätöksellä.
4. KESTO
Keskusjärjestö perustetaan ilman toiminnan aikarajaa.
5. JÄSENISTÖ
Keskusjärjestöllä on kaksi jäsenluokkaa:
5.1 Täysimääräinen jäsen: mikä tahansa alan ammatillinen yhdistys tai tällaisten yhdistysten
liitto, joka on laillisesti perustettu oman maansa lakien ja tapojen mukaisesti; jonka koko
jäsenistö koostuu pelkästään kulttuuriperinnön konservaattoreista; jonka kotipaikka on
Euroopan Unionissa tai Euroopan Vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenmaassa; joka hyväksyy
E.C.C.O.:n pyrkimykset ja virallisesti tunnustaa E.C.C.O.;n omaksuman “Ammatillisen
ohjeiston”.
5.2 Liitännäisjäsen: mikä tahansa muu järjestö tai laitos, jonka toiminta edistää
kulttuuriperinnön konservointia ja joka hyväksyy E.C.C.O.:n päämäärät ja tunnustaa
E.C.C.O.:n omaksuman “Ammatillisen ohjeiston”.
Liitännäisjäsenillä ei ole äänivaltaa keskusjärjestön yleiskokouksissa.
6. JÄSENYYDEN HAKEMINEN
6.1 Täysimääräiseksi tai liitännäisjäseneksi haluavan yhdistyksen on jätettävä sihteeristölle
kirjallinen jäsenhakemus, johon on liitettävä seuraavat asiakirjat:
•

jäljennös yhdistyksen säännöistä ja toimintaohjeista.

•

dokumentoituja todisteita yhdistyksen toiminnasta.

•

ajanmukainen, täydellinen ja yksityiskohtainen jäsenluettelo. Luettelo on päivitettävä
vuosittain ja toimitettava Hallitukselle.

•

suosituskirjeet kahdelta E.C.C.O.:n täysimääräiseltä jäseneltä.

6.2 Käsiteltyään hakijoiden soveltuvuutta Hallitus esittää hakijat keskusjärjestön seuraavalle
yleiskokoukselle. Jokaisen hakijan on saatava kahden kolmasosan äänten enemmistö läsnä
olevilta tai edustetuilta jäseniltä.
6.3 Yhdistys saavuttaa jäsenyyden vasta maksettuaan ensimmäisen jäsenmaksunsa.
7. JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

7.1 Jäsenyyden päättymisen syitä ovat:
•

jäsenyhdistyksen purkaminen.

•

eroaminen Hallitukselle esitetyllä kirjallisella hakemuksella.

•

jäsenmaksujen myöhästyminen yli kolme kuukautta.

•

jäsenyhdistyksen liittäminen, sulautuminen tai lopettaminen, paitsi jos Hallitus siitä
huolimatta toteaa jäsenyyden jatkumisen mahdolliseksi.

•

mikäli jokin sääntöjen kohdassa 5 mainituista ehdoista ei toteudu ja asia on todettu
Hallituksen päätöksellä.

•

erottaminen. Jäsenen erottamista voi esittää Hallitus ja sen vahvistaa yleiskokous läsnä
olevien tai edustettujen jäsenten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Jäsen
kutsutaan asianmukaisesti puolustautumaan koskien E.C.C.O.:n pyrkimysten ja
periaatteiden laiminlyöntiä tai muusta vakavasta syystä.

Vakavaksi syyksi katsotaan jäsenyhdistysten jäseniä ja heidän jäsenmaksujaan koskeva väärä
lausunto.
7.2 Eroavilla tai erotetuilla jäsenillä ei ole mitään vaatimuksia E.C.C.O.:n resurssien suhteen
eikä oikeutta vaatia jäsenmaksujen hyvitystä.
8. JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksun suuruuden päättää yleiskokous vuosittain Hallituksen esityksen pohjalta.
9. VARAT
Keskusjärjestön varat koostuvat jäsenmaksuista, lahjoituksista, testamenteista sekä
eurooppalaisista, kansallisista tai alueellisista avustuksista, mainostuloista ja julkaisujen
tuotoista.
10. YLEISKOKOUS
10.1 Sääntöjen mukainen yleiskokous pidetään vuosittain vuoden ensimmäisen puoliskon
aikana kokouskutsussa mainitussa paikassa. Kutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään kaksi
kuukautta ennen kokouksen ajankohtaa ja sen tulee sisältää luonnos kokouksen esityslistaksi.
10.2 Ylimääräinen yleiskokous voidaan kutsua koolle joko Hallituksen harkinnan mukaan tai
kirjallisesta pyynnöstä, joka on tullut vähintään kolmasosalta täysimääräisistä jäsenistä ja joka
on toimitettu kirjattuna kirjeenä sihteeristölle.
Pakottavissa olosuhteissa kokouskutsu voidaan lähettää vain kuukautta ennen kokouksen
ajankohtaa.
10.3 Keskusjärjestön jäsenyhdistys voi pyytää viimeistään 30 päivään ennen kokousta asian
saattamista sääntöjen mukaisen yleiskokouksen asialistalle. Yleiskokous äänestää ainoastaan

lopullisella asialistalla olevista asioista. Lopullinen asialista lähetetään kaikille kokoukseen
kutsutuille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.
10.4 Yleiskokouksen puheenjohtajana toimii keskusjärjestön puheenjohtaja, joku
varapuheenjohtajista tai vanhin läsnä oleva Hallituksen jäsen.
10.5 Täysimääräisiä jäsenyhdistyksiä voivat edustaa ainoastaan asianmukaisesti valtuutetut
konservaattorit.
10.6 Äänioikeus
Täysimääräiset jäsenyhdistykset, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ovat oikeutettuja:
•

yhteen ääneen, jos yhdistyksellä on 1-80 täysimääräistä jäsentä, joiden kotipaikka on
EU:ssa tai EFTA-maassa.

•

kahteen ääneen, jos yhdistyksellä on 81-200 täysimääräistä jäsentä, joiden kotipaikka
on EU:ssa tai EFTA-maassa.

•

kolmeen ääneen, jos yhdistyksellä on 201-400 täysimääräistä jäsentä, joiden
kotipaikka on EU:ssa tai EFTA-maassa.

•

neljään ääneen, jos yhdistyksellä on 401-600 täysimääräistä jäsentä, joiden kotipaikka
on EU:ssa tai EFTA-maassa.

•

viiteen ääneen, jos yhdistyksellä on 601-900 täysimääräistä jäsentä, joiden kotipaikka
on EU:ssa tai EFTA-maassa.

•

kuuteen ääneen, jos yhdistyksellä on 901-1300 täysimääräistä jäsentä, joiden
kotipaikka on EU:ssa tai EFTA-maassa.

•

seitsämään ääneen, jos yhdistyksellä on 1301-1800 täysimääräistä jäsentä, joiden
kotipaikka on EU:ssa tai EFTA-maassa.

•

kahdeksaan ääneen, jos yhdistyksellä on yli 1800 täysimääräistä jäsentä, joiden
kotipaikka on EU:ssa tai EFTA-maassa.

10.7 Ellei näissä säännöissä tai laissa toisin määrätä, päätökset tehdään läsnäolevien jäsenten
tai valtakirjalla edustettujen jäsenten (enintään yksi valtakirja edustajaa kohti) antamien
äänten yksinkertaisella enemmistöllä.
10.8 Yleiskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
•

hallituksen jäsenten lukumäärä, nimittäminen ja erottaminen.

•

talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksyminen.

10.9 Sääntömuutokset, jäsenten erottaminen ja keskusliiton purkaminen edellyttävät, että
kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä yleiskokouksessa; päätökset edellyttävät kahden
kolmasosan enemmistöä.
Mikäli kokous ei ole päätösvaltainen, mutta vähintään puolet jäsenistöstä on läsnä, toinen
yleiskokous kutsutaan koolle välittömästi sen jälkeen tekemään päätöksiä läsnäolevien kahden
kolmasosan äänten enemmistöllä.

Mikäli kokouksessa on vähemmän kuin puolet jäsenistöstä, kutsutaan toinen yleiskokous
koolle.
10.10 Sääntömuutosten on oltava lainmukaisia ja ne astuvat voimaan vasta tultuaan
asianmukaisesti hyväksytyiksi belgialaisen käytännön mukaan kuninkaallisella määräyksellä
ja julistuksella, mikäli laki näin vaatii.

11. HALLITUS
11.1 Keskusjärjestöä johtaa Hallitus, jonka yleiskokous valitsee täysimääräisten jäsenten
edustajien joukosta. Mikäli hakemukset sallivat, hallitukseen tulee kuulua vähintään yksi
jäsen kutakin keskusjärjestössä edustettua maata kohden. Hallitukseen tulee kuulua enintään
21 jäsentä, jotka valitaan kolmivuotiskaudeksi. Ainoastaan kolmasosa Hallituksen jäsenistä
voi erota vuosittain. Eroavat Hallituksen jäsenet voivat hakea uudelleenvalintaa.
Ensimmäisessä vaalissa Hallituksen jäsenet, joiden on määrä erota vastaavasti ensimmäisen,
toisen ja kolmannen vuoden jälkeen, valitaan arvalla.
Mikäli Hallituksen jäsen menettää asemansa taustayhdistyksensä edustajana, hän menettää
välittömästi myös mandaattinsa Hallituksen jäsenenä. Sijainen valitaan sääntöjen kohdan 11.5
mukaisesti.
11.2 Valitut Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, kaksi
varapuheenjohtajaa, rahastonhoitajan, vararahastonhoitajan, pääsihteerin ja varapääsihteerin,
joiden tulisi olla eri maista mikäli mahdollista.
11.3 Hallitus kutsutaan koolle puheenjohtajan tai Hallituksen jäsenten kolmasosan pyynnöstä.
11.4 Erityisissä olosuhteissa Hallituksen jäsentä voi edustaa toinen Hallituksen jäsen
valtakirjalla.
11.5 Mikäli jokin Hallituksen toimi vapautuu, seuraava yleiskokous määrää sijaisen, joka
toimii edeltäjän toimikauden loppuun.
11.6 Mikäli yksi tai useampi Hallituksen jäsen laiminlyö tehtävänsä, viidesosa Hallituksen
jäsenistä voi kutsua koolle ylimääräisen yleiskokouksen heidän vaihtamiseksi. Tämä voi
tapahtua kuukausi sen jälkeen, kun he ovat pyytäneet puheenjohtajaa laittamaan asian
Hallituksen asialistalle.
11.7 Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet Hallituksen
jäsenistä.
11.8 Jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
11.9 Hallituksen päätökset tehdään läsnäolevien jäsenten yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
11.10 Hallitus on yksin vastuussa keskusjärjestön johdosta lukuun ottamatta yleiskokoukselle
annettuja valtuuksia. Hallitus voi delegoida juoksevien asioiden hoidon puheenjohtajalleen,
Hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle. Lisäksi ja omalla vastuullaan Hallitus voi antaa
selkeästi määriteltyjä erityisvaltuuksia yhdelle tai useammalle henkilölle.

11.11 Lukuun ottamatta erityisiä valtuutustilanteita, puheenjohtajan ja pääsihteerin on
allekirjoitettava keskusjärjestöä sitovat päätökset. He eivät ole vastuussa kolmansille
osapuolille tätä koskevien valtuuksien suhteen.
11.12 Hallitus, jota edustaa sen puheenjohtaja tai puheenjohtajan tähän tarkoitukseen
nimittämä Hallituksen jäsen, voi osallistua oikeuden istuntoihin joko hakijana tai syytettynä.
11.13 Keskusjärjestö on vastuussa toimihenkilöidensä tai edustajiensa aiheuttamasta
vahingosta. Hallituksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa keskusjärjestön
sitoumuksista. Heidän vastuunsa rajoittuu heidän toimikautensa aikaisiin virheisiin ja
aiheutettuihin vahinkoihin. Jäsenyhdistykset eivät ole erikseen vastuussa keskusjärjestön
virheistä tai aiheuttamista vahingoista.
12. TOIMINNAN, TALOUSARVION JA TILIEN RAPORTOINTI
12.1 Hallitus esittää vuosittain yleiskokoukselle toimintakertomuksen, edellisen vuoden
tilinpäätöksen, joka on laadittu edellisen vuoden 31. joulukuuta saakka, ja seuraavan
tilikauden talousarvion.
12.2 Kaksi tilintarkastajaa nimitetään sääntöjen mukaisessa vuosikokouksessa. Tilintarkastajat
raportoivat seuraavalle sääntöjen mukaiselle yleiskokoukselle.
13. KESKUSJÄRJESTÖN PURKAMINEN JA VAROJEN JAKAMINEN
Mikäli keskusjärjestö puretaan, velkojen maksun jälkeen mahdollisesti jäävät varat siirretään
eurooppalaiselle tai kansainväliselle järjestölle tai säätiölle, jolla on vastaavat pyrkimykset.
14. KIELI
14.1 Lain mukaan nämä säännöt julkaistaan ranskan kielellä “Moniteur Belge” –nimisen
virallisen lehden liitteinä.
14.2 Jäsenyhdistykset kääntävät E.C.C:O.:n viralliset asiakirjat omille kielilleen, mikäli
katsovat sen tarpeelliseksi.
14.3 Jäsenyhdistykset toimittavat jäsenyyden edellyttämät asiakirjat maansa kielellä ja
englanninkielisinä käännöksinä .
14.4 Lain vaatimat viralliset asiakirjat, jotka on julkistettava tai toimitettava vuosittain ao.
belgialaiselle ministeriölle, kuten sääntömuutokset, hallituksen jäsenten ja toimiston
henkilökunnan muutokset, osoitteenmuutokset, tilinpäätökset ja talousarviot on laadittava
lainmukaisesti ranskan kielellä. Kaikista näistä asiakirjoista laaditaan systemaattisesti
englanninkieliset käännökset.
14.5 Kaikki käännökset on merkittävä tunnuksella “Käännös” ja ne viittaavat alkuperäiseen
tekstiin, joka ainoastaan on pätevä.

Käännös Jyri Kokkonen 2004 englanninkielisestä alkuperäisasiakirjasta.

