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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry ja sen
kotipaikka on  Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä
kaikkien niiden ammattikuntien välillä, jotka ovat vastuussa
verisuonikirurgisten potilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta.
Tarkoituksena on edistää myös koulutus- kehittämis- ja
opetustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia,
luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä
on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja
irtaintaomaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksellä voi olla
henkilöjäseniä ja kannattajajäseniä. Yritykset voivat olla
kannattajajäseniä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan
kutsua hallituksen päätöksellä yhdistyksen toiminnassa ansioitunut
henkilö. Kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja on vapautettu
jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on
yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni. Kannattajajäsenellä
ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä oikeutta toimia
luottamustehtävissä.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei kirjallisesta
kehotuksesta huolimatta ole maksanut jäsenmaksuaan.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksellä on oikeus periä henkilöjäseniltään vuosittaista
jäsenmaksua ja kannattajajäseniltä kannatusmaksua, jonka suuruuden
päättää vuosikokous.

5. Hallitus
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Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 3 - 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 3 - 6
henkilökohtaista varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa
vuosikokouksesta. Puheenjohtajan valitsee vuosikokous joka toinen
vuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaisevat
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille viimeistään viisi viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukset
(vuosikokous ja hallituksen kokoukset) voidaan järjestää
etäyhteydellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää
tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
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9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14
vuorokautta ennen kokousta.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.kokouksen avaus

2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksiääntenlaskijaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto

6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


