KIRKON HALLINTOVIRKAMIEHET R.Y:N SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Kirkon Hallintovirkamiehet r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä ammattipätevyyden kehittämistä ja valvoa heidän
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia etujaan sekä edistää yhteenkuulumista.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä
koulutusta, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.
3§
Yhdistys voi kokouksensa päätöksellä liittyä sellaisiin koko maata käsittäviin yhdistyksiin tai järjestöihin, joiden tarkoitusperät ovat sopusoinnussa tämän yhdistyksen periaatteiden kanssa.
4§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä evankelisluterilaisessa kirkossa, sen seurakunnissa tai kirkollisissa järjestöissä talous-, hallinto- tai muissa vastaavissa tehtävissä, johtavassa tai itsenäisessä
asemassa oleva henkilö.
5§
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus sille jätetyn kirjallisen anomuksen perusteella.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos jäsen on laiminlyönyt suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuvelvoitteensa yli vuoden ajalta, on hallituksen todettava hänen eronneen yhdistyksestä. Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä, jos hän ei enää täytä sääntöjen 4 §:n mukaisia jäsenyysedellytyksiä.
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona eroamisilmoitus
on annettu. Jos hallitus toteaa jäsenen eronneeksi 3 momentin perustella, katsotaan jäsenyys päättyneeksi sen vuoden lopussa, jolta jäsenmaksuvelvoitteet ovat jääneet suorittamatta.
6§
Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen
syyskokous määrää.
Hallitus voi päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä, jos painavat syyt sitä vaativat.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi järjestää myös maksullisia kurssi-, neuvottelu- ja
muita vastaavia tilaisuuksia.
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7§
Yhdistystä edustaa hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa.
Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja hallituksen
muut jäsenet voidaan valita tehtävään enintään kahdeksi (2) perättäiseksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valitsee muut toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä on
läsnä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
8§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.
Hallitus voi oikeuttaa sihteerin tai muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
9§
Hallituksen tehtävänä on erityisesti huolehtia siitä, että näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittu yhdistyksen tarkoitus pyritään saavuttamaan.
Hallituksen tulee
1. edustaa yhdistystä ja huolehtia yhdistyksen asioiden hoitamisesta,
2. kutsua yhdistyksen kokous koolle ja valmistella siinä käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön
kokouksien päätökset,
3. hoitaa yhdistyksen varoja sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ja
4. valita yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen toimielimiin ja kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu.
10 §
Yhdistys kokoontuu varsinaisiin kokouksiin hallituksen kutsusta, kevätkokoukseen viimeistään toukokuussa ja syyskokoukseen viimeistään lokakuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta
pyytää.
Kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian kokouksessa käsiteltäväksi, se on lähetettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä muuta määrätä:
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaalissa
tai lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.
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11 §
Kevätkokouksessa
1. esitetään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastuskertomus,
2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja
3. käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
Syyskokouksessa
1. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi sekä jäsenmaksun suuruus.
2. vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot sekä matkakorvausten perusteet,
3. valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet,
4. valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa (yhdistyslaki § 38 a) ja kaksi (2) varatilin- tai varatoiminnantarkastajaa ja
5. käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
12 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi samoin kuin hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina maaliskuun 31. päivään mennessä luovutettavaksi tilin- tai toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa kevätkokoukselle osoitettu kertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 30. päivää.
13 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai päätökseen yhdistyksen purkamisesta vaaditaan kaksi (2) toisiaan vähintään kuukauden väliajoin seuraavan kokouksen kolme neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä
tekemä yhtäpitävä päätös.
Jos yhdistys on päättänyt purkautua tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat luovutettava yhdistyksen
kokouksen päätöksen mukaan johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
14 §
Ennen sääntömuutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät voimassa.
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