TURUN HUOLINTA- JA LAIVANSELVITYSLIIKKEIDEN YHDISTYS ry.
ÅBO SPEDITÖR- OCH SKEPPSMÄKLARFÖRENINIG rf.

Yhdistyksen säännöt
1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Huolinta- ja Laivanselvitysliikkeiden Yhdistys ry, Åbo
Speditör- och Skeppsmäklarförening rf ja sen kotipaikka on Turku.

2§

Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa huolinta- ja laivanselvitysalalla toimivien
jäsenyritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää
jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja
lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.
Yhdistys järjestää kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatii
tarvittavia selvityksiä.
Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä arvopapereita ja irtaimistoja, jotka
palvelevat yhdistyksen toimintaperiaatteita.
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja rahastoja.

3§

Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa Turun
kaupungissa tai sen ympäristössä huolinta- tai laivanselvitystoimintaa tai niihin
läheisesti liittyvää toimintaa. Hallitus hyväksyy jäsenet yhdistykseen. Yhdistyksen
jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut
yhdistyksen hyväksi.

4§

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, jonka katsotaan toimivan vastoin
yhdistyksen etuja tai joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan muistutuksesta
huolimatta, eikä täytä jäsenyyden ehtoja.

5§

Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

6§

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 5-8 varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen
ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat, että siihen on aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä haluavat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan enemmistöperiaatetta
noudattaen. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

7§

Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8§

Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavineen asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on
annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastuskertomus on annettava hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä
käsitellään seuraavat asiat.
a) Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, edellisen
vuoden tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan
lausunto.
b) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille edelliseltä toimintakaudelta.
c) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi.
d) Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä.
e) Valitaan hallituksen jäsenet.
f) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Voidaan valita tilintarkastajan
sijasta toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, mikäli toiminta rajoittuu
tilintarkastuslaissa oleviin raja-arvoihin.
g) Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
h) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten.
i) Käsitellään mahdolliset muut vuosikokouksen asialistalle otetut asiat.
Kokouksessa käsiteltävät asiat on esitettävä hallitukselle riittävän aikaisin
etukäteen, että ne voidaan liittää asialistaan.
Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia toimeenpannaan, kun yhdistyksen kokous tai
hallitus niin päättää tai milloin 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§

Kokousten koollekutsuminen
Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta kirjeitse, sähköpostilla tai vuosikokouksen muulla päättämällä tavalla.

11§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muutos ja päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
annetuista äänistä. Tullakseen voimaan päätös yhdistyksen purkamisesta on
vahvistettava yhtä suurella ääntenenemmistöllä uudessa tätä tarkoitusta varten
kutsutussa yhdistyksen kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kuukausi
vuosikokouksen jälkeen. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla sellaiseen tarkoitukseen,
mitä varten yhdistys on perustettu.

12§

Muita määräyksiä
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevaa
yhdistyslakia.

