LAULUPEDAGOGIT RY SÄÄNNÖT
rekisterihallituksessa

Päivitetty 3.12.2018 patentti-ja

1§

Yhdistyksen nimi on Laulupedagogit ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§

 hdistyksen tarkoituksena on laulutaiteen, sen opetuksen ja laulupedagogian
Y
kehittäminen Suomessa. Yhdistys pyrkii edustamiensa alojen työn tunnetuksi
tekemiseen ja jäsentensä välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentilaisuuksia, seminaareja
ja kursseja, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksua,
jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous, vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, panna asianomaisella luvalla toimeen arpajaisia,
rahankeräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
Yhdistyksen jäsen ei kanna palkkiota esiintyessään laulusolistina yhdistyksen
järjestämissä tilaisuuksissa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen
ansion hankkiminen siihen osallistuvilla.

3§

 allitus hyväksyy uudet jäsenet, joiden tulee toimia yhdistyksen edustamalla
H
alalla. Jäsenet voivat olla varsinaisia, opiskelija- tai eläkeläisjäseniä.
Opiskelijajäseneksi hyväksytään tämän alan päätoiminen opiskelija.
Valmistuttuaan opiskelijajäsenen tulee hakea varsinaiseksi jäseneksi seuraavan
kalenterivuoden alkuun mennessä tai hänen tulee erota yhdistyksestä. Hallitus voi
erottaa valmistuneen opiskelijajäsenen, mikäli tämä ei ole määräaikaan mennessä
hakenut varsinaista jäsenyyttä.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo sen sääntöjä tai muuten
vaikeuttaa sen toimintaa menettelyllään. Erottamisesta päättää hallitus.

4§

Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen kuluvan vuoden marraskuun
loppuun mennessä (30.11.), voidaan erottaa yhdistyksestä toimintavuoden
 loppuun mennessä. Erottamisesta päättää hallitus ja siitä ilmoitetaan jäsenelle
kirjallisesti. Hallituksen jäsenet vapautetaan toimikautenaan jäsenmaksusta.

5§

 hdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka vuosikokous valitsee kahdeksi
Y
vuodeksi ja sen puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksessa voi olla
enintään kaksi (2) opiskelijajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi
tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

7§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus
on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahden viikon
kuluessa tilien vastaanottamisesta.
8§

 hdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille
Y
lähetettävällä kirjeellä taikka yhdistyksen jäsenille tulevassa lehdessä
julkaistavin ilmoituksin. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella on
yksi ääni. Äänestää voi ainoastaan osallistumalla vuosikokoukseen. Valtakirjoja
ei hyväksytä äänestyksissä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

9§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat
asiat:
1. Kokouksen avaaminen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.
8. Valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi
muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.
10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.
11. Päätetään kokous.

10§

 allitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen
H
tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

11§

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös
tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kahdenkolmanneksen (2/3)
ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös vahvistetaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluttua pidettävässä purkavassa kokouksessa
vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.
Jäljelle jääneet yhdistyksen varat käytetään purkavan kokouksen päättämällä
tavalla näiden sääntöjen 2§:n mainitsemiin tarkoituksiin.

