Karjalan Keksijät r.y:n säännöt
1. § NIMI
Yhdistyksen nimi on Karjalan Keksijät ry., ja kotipaikka on
Lappeenranta.

2. § TARKOI TUS JA T OIMIN TATAPA
Yhdistyksen tarkoituksena on aktivoida, vahvistaa ja tukea
jäsenistön valmiutta havaita kysyttäviä tai piileviä tarpeita uusista,
entistä paremmista vaihtoehdoista kehittämiskelpoisten ideoitten
hyödyntämiseksi ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi.
Yhdistys toimii järjestämällä tarkoitukseen liittyviä alustus ja
keskustelu-, neuvonta-, näyttely-, esitelmä-, kurssi- ja
idearyhmätilaisuuksia, tekee aloitteita, osallistuu
julkaisutoimintaan, pyrkien luovuutta kehittävien yhteisöjen ja
tuottavaa luovuutta hyödyntävien yritysten tukemaan
yhteistoimintaan Keksijäyhdistysten Keskusjärjestö ry:n jäsenenä.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää keräyksiä, näyttelyjä
ja arpajaisia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä, arvopapereita ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen
ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä
yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan
pääasiassa taloudelliseksi.

3. § JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä ovat:
•

varsinaiset jäsenet

•

kunniajäsenet

•

kannattajajäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus hakemuksesta
hyväksyy jokaisen hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt. Yhdistyksen
varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan syyskokouksen
määräämän jäsenmaksun.
Kunniajäsenen kutsumisen päättää varsinainen kokous hallituksen
esityksestä. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen
kokouksissa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on
huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai
merkittävällä tavalla edistänyt keksintötoimintaa. Kunniajäsen on
vapaa jäsenmaksusta.

Kannattajajäseneksi, . jolla on esitysoikeus ja puhevalta, mutta ei
äänioikeutta, hallitus voi ottaa yksityishenkilön, rekisteröidyn
yhdistyksen, muun oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka
haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla määräämän
kannattajajäsen syyskokouksen maksun.

4. § JÄSENEN ERO AMINEN
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksuvelvoite
katsotaan koko eroamisvuotta koskevaksi.

5. § JÄSENEN ERO T TAMI NEN
Jäsen, joka sopimattomalla käytöksellä tai muulla tavoin
vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai toimintaa, voidaan
yhdistyksen hallituksen esityksestä erottaa, jos yhdistyksen
kokouksessa - 2/3 annetuista äänistä kannattaa erottamista.
Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta, erottaa
yhdistyksestä hallituksen voidaan päätöksellä.

6. § HALLINTO
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
4-8 muuta jäsentä Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan sekä hallituksen muut jäsenet kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa,
ensimmäisen kerran arvan perusteella. Erovuoroinen jäsen voidaan
valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voivat olla hallituksen
ulkopuolelta. Hallitus voi ottaa muitakin tarvittavia toimihenkilöitä .
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet jäsenistä on
läsnä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama
mielipide. Vaaleissa ratkaisee arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän
henkilön kanssa.

7. § T OIMIN TAKAUSI JA TI LI T
Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit
päätetään kalenterivuosittain, ja ne on muiden hallintoa koskevien
asiakirjojen kanssa luovutettava tilintarkastajille vähintään 14
päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on ne palautettava
sekä annettava lausuntonsa yhdistyksen tileistä ja hallinnosta
hallitukselle vähintään viikkoa ennen kevätkokousta.

8. § KOKOUKSE T JA KOKOUS KU TSUT
Yhdistys pitää syyskokouksensa hallituksen määräämänä aikana
lokakuun loppuun mennessä ja kevätkokouksensa hallituksen
määräämänä aikana maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä
kokouksia pidetään tarpeen mukaan tai jos vähintään 1/10
yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erikseen
ilmoitettua asiaa varten.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsut yhdistyksen
kokouksiin on lähetettävä kirjeellä kullekin jäsenelle vähintään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai julkaistava vähintään
viikkoa ennen kokousta kevätkokouksen päättämässä
sanomalehdessä.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja vähintään kolme (3) päivää ennen
kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä ja
kunniajäsenellä yksi ääni. Äänestykset suoritetaan suljetuin lipuin
yhdenkin jäsenen niin vaatiessa.

9. § YHDI ST YKSEN KOKOUKSE T
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syyskokous ja
kevätkokous, joissa käsitellään seuraavia asioita:
SYYSKOKOUS
1.

Kokouksen avaus

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

4.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

5.

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

6.

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

7.

Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja
talousarvio seuraavalle toimintakaudelle

8.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös
yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi
toimintakaudeksi.

9.

Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle

10.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa

11.

Käsitellään muut mahdolliset asiat (otetaan
päätettäväksi vain jos ne on esitetty hallitukselle
vähintään 14 päivää ennen kokousta)

12.

Kokouksen päättäminen

KEVÄTKOKOUS
1.

Kokouksen avaus

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

4.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

5.

Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

6.

Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus,
tilikertomus, sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto

7.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille 8 Käsitellään muut mahdolliset asiat
(otetaan päätettäväksi vain jos ne on esitetty
hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kokousta)

8.

Kokouksen päättäminen

10. § SÄÄNTÖ JEN MUU T TAMINEN JA YHDI ST YKSEN PURKAMINEN
Päätöstä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta tulee, jotta se voi astua voimaan, kannattaa kaksi
kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. joiden väliaika on
vähintään yksi (1) kuukausi.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on jäljellä jääneet varat
luovutettava Keksijäyhdistysten Keskusjärjestö ry:lle RN: 107023
tai jollekin yhdistyksen tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle
yhdistykselle sen mukaan mitä yhdistyksen viimeinen purkamisesta
päättävä kokous määrää.

11. § MUUTA
Kaikissa niissä tapauksissa, joista ei näissä säännöissä mainita,
on noudatettava voimassaolevaa yhdistyslakia.

