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Rekisterinumero:

206.032

YHDISWKSENSÄÄNNÖT
perinneyhdistys
ingens
Lääninhallinnon
- Länsförvaltn
ry
traditionsförening
Turku
Kotipaikka:
6 A 22
Sairashuoneenkatu
Osoite:
20100Turku
Rekisterinumero: 246.032
Merkittyrekisteriin: 2 1 .4 7.2011
annettu: 2 1 .0 7.2011
Jäljennös
N i mi :

1$
Nimijakotipaikka
perinneyhdistys
traditionsförening
on
nimi Lääninhallinnon
- Länsförvaltningens
Yhdistyksen
ry
ja sen
ja senkotipaikka
yhdistys)
Yhdis$son kaksikielinen
(jäljempänä
on Turunkaupunki.
on kokoSuomi.
toimialue
ja toimintamuodot
2$
Tarkoitus
lääninhallinnon
on ylläpitää
Suomessal60Gluvullasyntyneen
Yhdistyksen
tarkoituksena
ja hallintokulttuuria,
perinteitä
työssäolleiden
toimialääninhallituksissa
jota
sitäasiantuntemusta,
yhteistoimintafoorumina
sekävälittääjulkiseenkeskusteluun
on kertynyt.
lääninhallituksiin
järjestämällä
yhteisiätapaamisia,
sekäkeräämällä
seminaareja
tarkoitustaan
Yhdistystoteuttaa
ja
tiedotteiden julkaisujen
Yhdistysharjoittaa
aineistoa.
liittyvää
toimintaan
lääninhallinnon
toimittamista.
ja testamentteja,
harjoittaa
yhdistysvoi ottaavastaanlahjoituksia
tukemiseksi
Toimintansa
ja irtaintaomaisuutta.
sekäomistaaja hallitakiinteää
kustannustoimintaa
jäsenet3$
Yhdistyksen
ja toiminnan
tarkoituksen
voi liittyäjokainenyhdistyksen
varsinaiseksijäseneksi
Yhdistyksen
jäseneksi.
jonkayhdistyksen
Yhdistyksen
haLlitushyväksyy
päämäärät
henkilö,
hyväksyvä
yksityisen
yhdistyksen
oikeuskelpoisen
henkilön,
hailitushyväksyä
kannattajajäseneksivoi
puhe-ja läsnäolo-oikeus,
kokouksessa
yhteisöntai säätiön"Kannattajajäsenellä
on yhdistyksen
siitä
voi ilmoittaa
muttaei äänioikeutta.
Jäsen,jokahaluaaerotayhdistyksestä,
jonka
yhdistyksen
Yhdistysvoi katsoaeronneeksijäsenen,
hallitukselle.
kirjallisesti
jäsenmaksut
vuodeltamaksamatta.
Jäsenvoidaanerottaayhdistyksen
ovatkahdeLtaedeltävältä
itus
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jos häneitäytäsäännöissä
päätöksellä
yhdistyksestä,
määrättyjä
velvollisuuksiaan
kokouksen
yhdistystä.
käsittelyä
Hallituksen
on ennenerottamisasian
vahingoittaa
tai toiminnallaan
jäsenellemahdollisuus
yhdistyksen
antamiseen.
Selityson esitettävä
varattava
selityksen
tekoa.
kokoukselie
ennenpäätöksen
ja -puheenjohtajat
4$
Kunniajäsenet
kunniajäseneksi
henkilön,
kutsuayhdistyksen
esityksestä
Yhdistyksen
kokousvoi hallituksen
joka on toiminnallaan
tarkoituksen
toteuttamista.
merkittävästi
edistänytyhdistyksen
puhe-ja äänioikeus.
Yhdistyksen
kokousvoi
on yhdistyksen
kokouksissa
Kunniajäsenellä
jokaon erityisen
henkilön,
ansiokkaasti
kutsuakunniapuheenjohtajaksi
hallituksen
esityksestä
puheenjohtajana
on
useanvuodenajan.Kunniapuheenjohtajalla
hallituksen
toiminutyhdistyksen
ja
muttaei äänioikeutta.
Kunniapuheenjohtajalla
läsnäolo- puheoikeus,
hallituksen
kokouksissa
ja
puheyhdistyksen
äänioikeus.
kokouksissa
on
5$
Jäsenmaksut
jäsenetsuorittavat
ja kannattavat
yhdistyksen
varsinaisessa
Yhdistyksen
varsinaiset
ja jäseneltäei peritä
jäsenmaksun.
päättämän
Kunniapuheenjohtajalta
kokouksessa
vuosittain
jäsenmaksua.
Yhdistyksen
kokous6$
päättäväelinon yhdistyksen
varsinainen
kokouspidetään
kokous.Yhdistyksen
Yhdistyksen
ylimääräinen
milloin
kokouson pidettävä,
Yhdistyksen
vuosittain
viimeistään
maaliskuussa.
yhdistyksen
äänioikeutetuista
tai kunvähintään1110
hallituskatsoose tarpeelliseksi
jäsenistäsitäkirjallisesti
ilmoitetun
asian
käsittelemiseksi.
vaatiierityisen
7$
Yhdistyksen
koollekutsuminen
lähetettävållä
kaksi(2)viikkoaaikaisemmin
koollevähintään
Yhdistyksen
kokouskutsutaan
julkaistavalla
ja yhdistyksen
ilmoituksella.
internetsivuilla
sähköpostikutsulla
ja päätösvalta
8$
Äänioikeus
ja varsinaisella
kunniajäsenellä
onjokaisellakunniapuheenjohtajalla,
Yhdistyksen
kokouksessa
yhdistyksen
jäsenelläyksiääni.Kannattajajäsenellä
kokouksessa
Päätökset
ei oleäänioikeutta.
tasantuleepäätökseksiesitys,
Ääntenmennessä
ääntenenemmistöllä.
tehdäänyksinkertaisella
jota kokouksenpuheenjohtaja
arvalla.
vaaleissatulosratkaistaan
kannattaa,
asiat9$
käsiteltävät
kokouksessa
Yhdistyksen
varsinaisessa
seuraavat
asiat:
käsitellään
varsinaisessa
kokouksessa
Yhdistyksen
avaakokouksen
puheenjohtaja
ollessaan
varapuheenjohtaja
tai hänenestyneenä
1. yhdistyksen
sekäkaksi
tarkastajaa
sihteerijakaksi(2) pöytäkirjan
2. valitaankokouksenpuheenjohtaja,
(2) ääntenlaskijaa
ja laillisuus
osanottajat
3. todetaankokouksen
kokouksentyöjärjestys
4. hyväksytään
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hallituksen
laatimakertomus
edellisen
5. käsitellään
vuodentoiminnasta
yhdistyksen
toimintavuodelta
sekä
6. esitetään
hallituksen
laatima
tilinpäätös
edelliseltä
siitäantama lausunto
toiminnantarkastajien
ja vastuuvapauden
ja
tilinpäätöksen
vahvistamisesta
myöntämisestä
hallitukselle
7. päätetään
muillevastuuvelvollisille
hallituksen
esitysalkaneen
vuodentoimintasuunnitelmaksi
8. käsitellään
jäsenmaksujen
hallituksen
esitysalkaneen
vuodentalousarvioksija
määrätään
9. käsitellään
suuruus
ja jäseneterovuoroisten
puheenjohtaja
tilalle
10.valitaanhallituksen
ja varatoiminnantarkastaja
11. valitaantoiminnantarkastaja
edellyttämällä
tavalla
12.käsitellään
muutkokouskutsussa
mainitutasiat,jotkaon sääntöjen
jätettyhallitukselle
esittää.
tai hallituskokoukselle
yhdistyksen
asiaton toimitettava
hallitukselle
Tällaiset
varsinaiselle
kokoukselle
esitettävät
kuukautta
ennenkokousta.
kirjallisena
viimeistään
10$
Hallitus
johtaaja sitäedustaayhdistyksen
kokouksen
valitsema
toimintaa
varsinaisen
Yhdistyksen
jäsentä.
ja
johon
Puheenjohtaja
valitaan
kuuluupuheenjohtEa yhdeksän(9) muuta
hallitus,
jäsenet
kolmeksi
kalenterivuodeksi
kerrallaan.
Muut
hallituksen
valitaan
toimintavuodeksi
Ensimmäisellä
heistäon kerrallaan
erovuorossa.
Ja toisella
kerrallaan
siten,ettäkolmasosa
jäsenetvoidaan
olevathallituksen
olevatvalitaanarvalla.Erovuorossa
kerrallaerovuorossa
Hallituksen
sihteeri
Hallitusvalitseekeskuudestaan
varapuheenjohtajan.
valitauudelleen.
jäsenistöstä.
Hallituksen
keskuudesta
tai yhdistyksen
muusta
voidaanvalitahallituksen
kokouksissa.
Hallitus
hallituksen
ulkopuolelta
valitullasihteerillä
ei oleåänioikeutta
jäsenistäkoottujatoimikuntia.
nimeämään
valitseerahastonhoitajan.
Hallituson oikeutettu
puheenjohtajan
kutsustasekäsilloin,kunvähintään
tai varapuheenjohtajan
Hallituskokoontuu
tai
kunpuheenjohtaja
neljä(4)jäsentäsitävaatii.Hallituson päätösvaltainen,
Asiatratkaistaan
hallituksen
varapuheenjohtaja
sekävähintään
neljä(4)jäsentäon saapuvilla.
yksinkertaisella
tasanratkaisee
asian
Ääntenmennessä
ääntenenemmistöllä.
kokouksissa
jonka
pidetään
pöytäkirjaa,
paitsi
puheenjohtajan
kokouksista
ääni,
vaaleissa
arpa.Hallituksen
ja sihteeriallekirjoittavat.
puheenjohtaja
Hallituksen
tehtävät11$
yhdistyksen
hallituksen
tehtävänä
on:
johtaa
yhdistyksen
toteuttamiseksi
toimintaasentarkoitusperien
1.
puolesta
puolesta
yhdistystä,
sekäesiintyäyhdistyksen
tehdäsen
sitoumuksia
2. edustaa
kantajanaja vastaajana
yhdistyksen
kokouksissa
käsiteltävät
asiat
3. valmistella
päättämät
yhdistyksen
asiat
4. toimeenpanna
kokouksen
ja
hoidosta
5. vastatayhdistyksen
varojen omaisuuden
ja
talousarvion
sekämäärätäheidänpalkkionsa
toimihenkilöt toimikunnat
6. valitatarpeelliset
rajoissa
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ja tehdäyhdistyksen
jäseneksiottamisesta
kokoukselle
esitys
7. päättääyhdistyksen
jäsenyydestä
erottamisesta
ja tilinpäätös
8. laatiayhdistyksen
toimintakertomus
ja talousarvioksi
9. laatiaehdotusyhdistyksen
toimintasuunnitelmaksi
10.hoitaamuutyhdistystä
koskevatasiat
12$
Yhdistyksen
nimenkirjoittaminen
yhdessäsihteerintai
puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja
Yhdistyksen
nimenkirjoittavat
kanssa.
rahastonhoita.lan
13$
Toiminnantarkastaja
ja
yhdistyksen
valitsema
toiminnantarkastaja
kokouksen
Yhdistyksellä
on
varatoiminnantarkastaja.
ja varatoiminnantarkastajan
toimikausi
on yksivuosi.
Toiminnantarkastajan
ja oikeudellisten
taloudellisten
asioidentuntemus
Toiminnantarkastajalla
tuleeollasellainen
tulee
Toiminnantarkastajan
nähdenon tarpeentehtävänhoitamiseksi.
kuinyhdistyksen
toimintaan
yhdistyksen
kokousta.
kaksiviikkoaennen
hallitukselle
antaatarkastuskertomuksensa
Toimi-ja tilikausi14$
ja
ja tilikausion kalenterivuosi.
Hallituksen
tuleejättäätilinpäätös
Yhdistyksen
toimintaja hallintoa
koskevat
asiakirjat
toiminnantarkastajalle
muuttarpeelliset
tilinpitoa
varsinaista
kokousta.
viimeistään
kuukautta
ennenyhdistyksen
15$
muuttaminen
Sääntöjen
jotkatarkoittavat
vaaditaanvähintään3/4
näidensääntöjenmuuttamista,
Påätöksiin,
yhdistyksen
on tiedotettava
annetuistaäänistä.Sääntojenmuuttamisehdotus
kokouksessa
jäsenillekokouskutsussa.
purkaminen
16$
Yhdistyksen
jokatarkoittaayhdistyksen
purkamista,
vaaditaanvähintään3/4 yhdistyksen
Päätökseen,
kuukauden
toisessaaikaisintaan
äänistäja päätöson vahvistettava
kokouksessa
annetuista
än 314ääntenenemmistöllä.
kokouksessa
vähintä
kuluttuapidettävässä
purkautuessa
yhdistyksen
17$
Omaisuus
jollekinyhdistyksen
purkautuu
yhdistys
on yhdistyksen
varatluovutettava
tai
lakkautetaan,
Jos
päättämälle,
rekisteröidylle
tehtäväalueiden
entistenlääninhallitusten
kokouksen
vapaaehtoisjärjestölIe.
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Muutmääräykset
18$
yhdistyslain
säännöksiä.
voimassaolevia
Muutoinyhdistyksen
toiminnassanoudatetaan

yhdistysrekisterijärjestelmästä.
PatenttiTiedoton tulostettukoneellisesti
ja rekisterihallituksen
paperilletulostettuna
asiakirjaon alkuperäinen
ilman
allekirjoitusta.
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