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ASM FINLAND SÄÄNNÖT

1§
Nimi
2§
Tarkoitus

3§
Toiminta

4§
Jäsenyys

Yhdistyksen nimi on ASM Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia materiaalitekniikasta ja sen soveltamisesta kiinnostuneiden jäsenten aatteellisena yhteenliittymänä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen edun hankkiminen sen toimintaan
osallistuville.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen seminaareja,
koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa alan julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja ja toimii muillakin vastaavilla tavoilla.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostunut henkilö. Yhdistys voi hyväksyä tai kutsua kannattaviksi jäseniksi yrityksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea sen toimintaa. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosimaksun. Kannattavan jäsenen vuosimaksun suuruudesta päättää
yhdistyksen hallitus.

5§
Hallitus ja muut virkailijat
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä 4-6 jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vaalikelpoisia ovat kaikki yhdistyksen
jäsenet. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni.
6§
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
−
−
−
−
−
−
−

johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen tarkoitusperien ja yhdistyksen kokouksen määrittämien suuntaviivojen mukaan
edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia
hoitaa ja hallita yhdistyksen omaisuutta ja varoja
kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä esille tulevat asiat
antaa vuosi- ja tilikertomus yhdistyksen kokoukselle edelliseltä vuodelta
laatia vuosikokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi talousarvioineen
hoitaa muut yhdistystä koskevat sellaiset asiat, joista päättäminen ei kuulu
yhdistyksen kokouksen tehtäviin

2(2)
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi yhdessä, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, asiamies tai hallituksen erikseen määräämä henkilö.
8§
Tilikausi

9§
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajan
tarkistettavaksi helmikuussa. Yhdistyksen toimikausi on kahden peräkkäisen
vuosikokouksen välinen aika.

Yhdistys kutsutaan hallituksen toimesta kokoukseen vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta, kullekin jäsenelle toimitetulla kirjallisella ilmoituksella. Jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii, on hallituksen kutsuttava
yhdistys koolle nimetyn asian käsittelemistä varten.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen jäsenillä mukaan lukien
kannattavat jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

10 §
Vuosikokousasiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuussa hallituksen määräämässä paikassa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajan lausunto, luettelo uusista jäsenistä
2. tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
4. puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali joka toinen vuosi
5. hallituksen muiden jäsenten lukumäärä ja vaali joka toinen vuosi
6. kahden varsinaisen ja kahden varatilintarkastajan vaali
7. muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 §
Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat yhdistyksen päämääriä edistäviin
tarkoituksiin, joista päättää yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
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