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Suomen Kromatografiaseura ry Säännöt

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Kromatografiaseura ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue
koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2§
Seuran tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä kromatografian parissa työskentele-
vien tai siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä sekä edistää jäsentensä keskinäistä
vuorovaikutusta ja kromatografian tuntemusta. Seura toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Kemi-
an Seura - Kemiska Sällskapet i Finland ry:n kanssa.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokous-, esitelmä- ja muita samantapaisia tarkoitus-
periinsä kuuluvia tilaisuuksia, harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, myöntää apuraho-
ja ja stipendejä, ei kuitenkaan jäsenilleen, sekä ylläpitää koti- ja ulkomaisia yhteyksiä.

4 §
Toimintansa tukemiseksi seura voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, omistaa ja hallita kiinteää ja
irtainta toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

JÄSENET

5§
Varsinaiset jäsenet
Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi seuran hallitus hyväksyä jokaisen henkilön, joka sitoutuu noudat-
tamaan seuran sääntöjä.

Kannatusjäsenet
Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä seuran tarkoitusperiä kannattavan oikeuskelpoisen
yhteisön. Kannatusjäsenillä ei ole seuran kokouksissa äänioikeutta.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksut eri jäsenryhmille määrää seuran syyskokous. Jäsenmaksu eri jäsenryhmille voi olla
erisuuruinen.

Jäsenen toiminta
Jäsenen, joka rikkoo seuran sääntöjä eikä noudata hallituksen varoitusta, voi hallitus erottaa seuras-
ta.

Erottamispäätökseen tyytymätön voi vedota seuran kokoukseen kolmenkymmenen (30) päivän ku-
luessa asiasta tiedon saatuaan jättämällä valituksen kirjallisena hallitukselle.
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Jäsenen, jolta ei kahtena (2) perättäisenä vuotena ole saatu jäsenmaksua, voidaan katsoa eronneeksi
seurasta.

Seuran jäseneksi hyväksytyn nimi, kotipaikka, osoite ja sähköpostiosoite merkitään jäsenluetteloon,
ja hän on tultuaan hyväksytyksi jäseneksi oikeutettu pääsemään seuran kokouksiin ja ottamaan osaa
keskusteluun ja päätöksiin.

SEURAN TOIMIELIMET

6§
Seuran toimielimet ovat päätösvaltaa käyttävä seuran kokous ja hallitus.

SEURAN KOKOUKSET

7 §
Seuran on pidettävä joka vuosi kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokous tammi-toukokuussa ja
syyskokous elo-joulukuussa.

Ylimääräinen seuran kokous pidetään, milloin seuran kokous tai hallitus niin päättää taikka vähin-
tään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityi-
sesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää, jolloin kokous on pidettävä viimeistään kuukauden
kuluessa pyynnön esittämisestä.

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen ko-
kousta. Kokouskutsut seuran jäsenille lähetetään sähköpostitse tai kirjeillä sekä lisäksi kutsu jul-
kaistaan tarvittaessa seuran Internet-sivuilla ja Suomen Kemian Seura - Kemiska Sällskapet i Fin-
land ry:n jäsentiedotteissa. Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on sääntöjen määräämällä tavalla
ilmoitettu.

Kokouksessa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksin-
kertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa. Suljettua äänestystapaa käytetään hallituksen jäsenten vaaleissa ja muulloin sitä erik-
seen vaadittaessa.

Kokous voi päätöksellään myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin kuin seuran jäsenille.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja pöytäkirjantarkastajat sekä äänten-

laskijat,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4. esitetään seuran toimintakertomus,
5. esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto,
6. päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,
7. käsitellään aloitteet ja muut hallituksen esittämät asiat.
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Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä ja pöytäkirjantarkastajat sekä äänten-

laskijat,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä,
5. määrätään jäsenmaksut eri jäsenryhmille,
6. esitetään hallituksen laatima seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään siitä,
7. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan

vuoden tilit, talous ja hallinto,
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,
9. päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle,
10. käsitellään aloitteet ja muut hallituksen esittämät asiat.

8 §
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne halli-
tuksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen kuitenkin huomioon yhdis-
tyslain ja näiden sääntöjen määräykset.

HALLITUS

9 §
Hallitus johtaa seuran toimintaa ja kantaa sekä vastaa sen puolesta. Hallitukseen kuuluu syyskoko-
uksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 5-9 kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua
jäsentä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan ja sitten vuoron
mukaan. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kokousta seuraavan kalenterivuo-
den alusta.

Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään neljäksi (4) perättäiseksi vuodeksi ja halli-
tuksen jäseneksi enintään kahdeksi (2) perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sih-
teerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa määräajaksi tai erityi-
siä tehtäviä varten toimikuntia tai valiokuntia, jotka ovat toiminnastaan tilivelvollisia hallitukselle.

Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksesta on kaikille jäsenille ilmoitettu ja jos puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa
arpa.

Jos valittu toimihenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, valitaan hänelle sijainen toimikauden
loppuun.

10 §

Hallitus huolehtii seuran tarkoituksen toteuttamisesta ja sitä varten
1. johtaa seuran toimintaa sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaisesti,
2. hyväksyy jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa,
3. kutsuu seuran kokoukset koolle ja valmistelee käsiteltäväksi tulevat asiat,
4. huolehtii varojen hankinnasta sekä vastaa seuran omaisuuden hoidosta,
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5. ohjaa ja valvoo valio- ja toimikuntien toimintaa,
6. valmistaa ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi,
7. valmistaa ehdotuksen toimintakertomukseksi sekä tuloslaskelmaksi ja taseeksi,
8. ottaa palvelukseen seuran mahdolliset toimihenkilöt sekä vahvistaa heille tarvittavat ohje-

säännöt
9. edustaa seuraa sekä
10. suorittaa kaikki ne muut tehtävät, jotka näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan hallituksel-

le kuuluvat tai jotka seuran kokous sille tehtäväksi antaa.

NIMENKIRJOITTAJAT

11 §
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

12 §
Puheenjohtaja

1. kutsuu hallituksen tarvittaessa koolle sekä toimii kokousten puheenjohtajana,
2. allekirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat,
3. valvoo, että sääntöjen ja lain velvoittamat tehtävät seuran puolesta hoidetaan,
4. pitää huolta, että seuran kokousten ja hallituksen päätökset pannaan täytäntöön sekä seuraa

erityisjaostojen, toimikuntien, valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintaa,
5. valvoo, että seuran kirjanpito hoidetaan hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja

että seuran omaisuutta ja taloutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina
hallituksen päätösten ja seuran edun mukaisella tavalla,

6. tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoo juoksevien asioiden hoitoa,
7. työskentelee yhdessä hallituksen kanssa seuran toiminnan menestymiseksi sekä tekee aloit-

teita ja ehdotuksia toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii varapuheenjohtaja hänen tehtävistään.

13 §
Sihteeri

1. valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa hallituksen ja seuran kokouksissa esil-
le tulevat asiat,

2. laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat
3. laatii hallitukselle ehdotuksen seuran toimintakertomukseksi sekä samoin yhdessä puheen-

johtajan ja taloudenhoitajan kanssa ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi,
4. vastaa arkiston hoidosta sekä
5. huolehtii jäsentietojen keräämisestä ja jäsenluettelon ylläpidosta.

Sihteerin tehtävät voidaan antaa hallituksen vahvistamaa työnjakoa noudattaen useammalle henki-
lölle.

14 §

Taloudenhoitaja
1. hoitaa seuran kirjanpidon,
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2. vastaanottaa ja tallettaa seuran rahavarat, joista hän on hallitukselle laillisessa vastuussa,
3. suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut,
4. huolehtii jäsenmaksujen ja seuran saatavien perimisestä,
5. laatii seuran tilit ja valmistaa vuositilinpäätöksen sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen

hallitukselle ja tilintarkastajille toimitettavaksi,
6. valmistaa yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa hallitukselle talousarvioesityksen,
7. huolehtii varojen hankkimista koskevien suunnitelmien toteuttamisesta
8. vastaa seuran veroasioiden hoidosta sekä
9. hoitaa seuran muuta omaisuutta ja pitää yksityiskohtaista luetteloa seuran kalustosta.

TILIT JA TILIEN TARKASTUS

15 §
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja seuran hallintoa koskevat asiakirjat on jätet-
tävä vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on
palautettava ne kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

16 §
Nämä säännöt voidaan muuttaa seuran kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu ja jos vä-
hintään kolme neljäsosa (3/4) äänestykseen osallistuneista muutosehdotuksen hyväksyy. Muutoseh-
dotukset perusteluineen on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle vähintään kuukautta ennen
seuran kokousta.

Seuran purkautuessa seuran varat luovutetaan Suomen Kemian Seura - Kemiska Sällskapet i Fin-
land ry:lle. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavoin.

----

Säännöt hyväksytty seuran perustamiskokouksessa 29.4.2009.
Säännöt merkitty yhdistysrekisteriin 6.11.2009.


