Suomen Soitinrakentajien Kilta r.y.
The Guild of Finnish Luthiers
Säännöt

1§

NIMI JA KOTIPAIKKA

1.1

Yhdistyksen nimi on Suomen Soitinrakentajien Kilta r.y.
Englanninkielinen epävirallinen versio nimestä on The Guild of Finnish Luthiers
Yhdistyksen kotipaikka on Ikaalinen

2§

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2.1

Yhdistyksen tarkoituksena on soitinrakennustaidon ja -tiedon kehittäminen ja
ylläpitäminen.

2.2

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää konsertteja, opintomatkoja,
näyttelyitä ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa opintokerho-, kurssi- ja
julkaisutoimintaa sekä muilla samanlaisilla tavoilla pyrkii vaalimaan
soitinrakennusperinnettä Suomessa.

2.3

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää konsertteja ja myyjäisiä, harjoittaa
julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen
luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä anoa apurahoja.

3§

JÄSENET

3.1

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä soitinrakennusalan
ammattilaiset.

3.2

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, ellei näissä säännöissä toisin
mainita.

3.3

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannattajajäseniksi yksityisen henkilön,
rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea
yhdistyksen toimintaa.

3.4

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi yksityisen henkilön, joka on huomattavalla
tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai on muutoin erityisesti ansioitunut
soitinrakennuksen alalla. Päätös kunniajäseneksi kutsumiseksi tehdään yhdistyksen
kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

4§

JÄSENMAKSUT

4.1

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistykselle jäsenmaksu, jonka
suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.

4.2

Kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava yhdistykselle kannattajajäsenmaksu,
jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.

4.3.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

5§

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

5.1

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen oltermannille tai suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.

5.2

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan
tai joka on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on laiminlyönyt
jäsenmaksunsa maksamisen.

5.3

Erotetulla on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi
jättämällä kirjallinen valitus hallituksen oltermannille 30 vuorokauden kuluessa
saatuaan tiedon erottamisesta.

6§

TOIMIELIMET

6.1

Yhdistyksen hallitusta hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut
oltermanni (puheenjohtaja), 3-6 varsinaista sekä 2 varajäsentä. Hallituksen
jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen oltermannin on
oltava soitinrakentajamestari.

6.2

Hallitus valitsee keskuudestaan varaoltermannin (varapuheenjohtaja) sekä nimeää
kiltamestarin (sihteerin), kirstunvartijan (rahastonhoitaja) ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

6.3

Hallitus kokoontuu oltermannin tai hänen estyneenä ollessaan varaoltermannin
kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä vaatii.

6.4

Hallitus on päätösvaltainen, kun oltermanni tai varaoltermanni ja puolet muista
jäsenistä ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee oltermannin mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

7.1

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen oltermanni tai varaoltermanni, jompi
kumpi yhdessä kiltamestarin tai kirstunvartijan kanssa.

8§

TILIT

8.1

Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. päivänä heinäkuuta ja päättyy 30. päivänä kesäkuuta.

8.2

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

9§

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

9.1

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen kutsu on toimitettava
jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10§

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10.1

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
heinä-elokuussa.

10.2

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta,
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua varten kirjallisesti
vaatii.

11§

ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSISSA

11.1

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella
äänten enemmistöllä.

11.2

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta
ei äänioikeutta.

12§

VUOSIKOKOUS

12.1

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Kokouksen avaus
2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruus
8. Valitaan hallituksen oltermanni ja muut jäsenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12.2

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13.1

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.

13.2

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys
lakkautetaan käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14§

SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT

