Meriliikenneohjaajat ry

SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Meriliikenneohjaajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa alusliikenteen ohjauksen piirissä toimivien
jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-

seuraa jäsentensä työhön liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistusta
valvoo jäsentensä työehtojen, työolojen ja sopimusten toteutumista
pitää huolta jäsentensä palkkakehityksestä
järjestää jäsenilleen neuvottelutilaisuuksia

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa työskentelevä
alusliikenneohjaaja tai siihen rinnastettavissa oleva henkilö. Yhdistyksen hallitus
voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös muussa tehtävässä toimivan henkilön,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka oleellisesti toteuttaa
ja edistää yhdistyksen tavoitteita
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan haittaa yhdistyksen
toimintaa.
5. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 3 – 6 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus
valitsee
rahastonhoitajan.

keskuudestaan

varapuheenjohtajan,

sihteerin

ja

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen kokoukseen osallistuu yli puolet
hallituksesta. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
7. Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, yhdessä joko
varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Rahastonhoitajan laatima ja hänen sekä puheenjohtajan allekirjoittama
tilinpäätös tulee toimittaa toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
perusteluineen vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla jäsenellä yksi
ääni. Jäsen, joka ei ole paikalla voi antaa äänensä toiselle jäsenelle valtakirjalla.
Kokoukseen osallistuvalla jäsenellä voi olla enintään viisi (5) valtakirjaa
kokousta kohden. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista
vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävillä kirjallisilla kutsuilla tai
ilmoituksella jäsenten työpaikkojen ilmoitustauluille tai yhdistyksen
keskustelufoorumilla
osoitteessa,
http://forum.meriliikenneohjaajat.fi.
Yhdistyksen jäsenet saavat veloituksetta foorumin käyttöön tarvittavat
tunnukset.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen asialista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
10. valitaan yhdistyksen luottamusmiehet
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

