Säännöt
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen omistajanvaihdosseura ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä
seura. Kansainvälisesti on seurasta käytetään epävirallista nimeä The Finnish Business Transfer Society.
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
2 § Seuran tarkoituksena on
1. kohottaa jäsentensä yleistä pätevyyttä ja ammattitaitoa yrityksen omistajanvaihdosasioissa.
2. edistää alan kansallisen ja kansainvälisen parhaiden käytäntöjen tuntemusta ja levinneisyyttä.
3. myötävaikuttaa oikean käsityksen syntymiseen yritysten omistajanvaihdoksista sekä yrityksen
jatkajien erityistarpeista liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi omistajanvaihdostilanteissa
4. edistää ja tukea yritysten omistajanvaihdosten tutkimusta ja muuta kehittämistä sekä edistää
omistajanvaihdosten asiantuntijapalveluiden koulutuksen yleisiä edellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1. järjestää voittoa tavoittelematta kokouksia, koulutusta, seminaareja ja tiedotustilaisuuksia
2. ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joiden toimintapiiriin
kuuluu yritysten omistajanvaihdosten kehittäminen ja tukeminen
3. luo ja kehittää vuorovaikutusta seuran jäsenten, yritysten ja julkisten toimijoiden välillä
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla järjestämällä kokouksia, seminaareja sekä
tiedotustilaisuuksia
4. antaa ja julkaisee yritysten omistajanvaihdoksia koskevia kannanottoja, tutkimustuloksia sekä
kirjoja voittoa tavoittelematta.
3 § Seuran jäseniä ovat:
1. varsinaiset jäsenet
2. kannatusjäsenet
3. kunniajäsenet.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä päteväksi osoittautunut henkilö, joka on
vähintään vuoden ajan toiminut yrittäjäpolvenvaihdoksen tukemiseen läheisesti liittyvissä tehtävissä ja jota
vähintään kaksi jäsentä suosittelee.
Kannatusjäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran
tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaisten ja kannatusjäsenten on maksettava vuosikokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle
määräämä(t) liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu(t).
Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi ottamisesta päättää seuran hallitus.
Erityisen ansioitunut henkilö voidaan seuran varsinaisessa kokouksessa kutsua seuran kunniajäseneksi.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
4 § Seuran jäsen on oikeutettu eroamaan seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
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Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kuuden kuukauden
kuluessa varsinaisen kokouksen vahvistamasta eräpäivästä taikka (on, lakannut toimimasta yritysten
hallittujen omistajanvaihdosten edistämiseksi) toimii yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen vastaisesti tai
on toiminnallaan seurassa tai sen ulkopuolella aiheuttanut seuralle huomattavaa vahinkoa.
Erotettu seuran jäsen voi saattaa erottamispäätöksen seuran kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kahdenkymmenenyhden päivän kuluessa erottamispäätöksestä
tiedon saatuaan.
5 § Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja,
jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi sekä vähintään kolme ja enintään kahdeksan vuosikokouksen
seuraavaksi toimintakaudeksi valitsemaa muuta varsinaista jäsentä.
Jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään kolme kertaa peräkkäin.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, pääsihteerin sekä ottaa muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi jäsentä on
saapuvilla.
Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.
6 § Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja pääsihteeri ja kaksi hallituksen
jäsentä aina kaksi yhdessä.
7 § Seura kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen, joka on pidettävä
maalis-elokuussa. Kutsu seuran kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjeitse vähintään kahdeksan päivää
ennen kokousta.
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai jos seuran kokous niin päättää taikka jos hallitus
pitää sitä tarpeellisena.
8 § Vuosikokouksessa
1. käsitellään seuran vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto
2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin
seuran hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto on ehkä antanut aihetta
4. valitaan seuralle puheenjohtaja (seuraavaksi toimikaudeksi) joka toinen vuosi
5. valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
6. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
7. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio määrätään liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä
tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee toimittaa
tilintarkastuskertomuksensa kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
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10 § Seuralla on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
11 § Seuran kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin
määrätä. Milloin seuran kokouksessa vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin
lipuin.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä
arpa. seuran kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksessa saa äänestää
valtakirjalla, mutta yhdellä jäsenellä saa olla enintään kaksi valtakirjaa.
Seuran kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenellä on läsnäoloja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
12 § Seura hankkii varat toimintaansa varten
1. varsinaisten ja kannatusjäsenten liittymis- ja jäsenmaksuilla
2. lahjoituksilla
3. avustuksilla
13 § Hallitus vahvistaa seuran toimihenkilöiden palkkiot talousarvion puitteissa.
14 § Sääntömuutoksista päätetään seuran kokouksessa ja niistä on ilmoitettava kokouskutsussa.
15 § Päätökseen, jolla seura puretaan, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
Purkamista koskeva päätös on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välillä on
vähintään yksi kuukausi. Purkamisehdotuksesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
Seuran purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat yritysten omistajanvaihdoksia koskevan
tutkimuksen edistämiseen.
16 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
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