Tapaseura ry:n säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Tapaseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki
2§ TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää tapojen tuntemusta, edistää tapatietoutta ja
herättää kiinnostusta niitä kohtaan sekä seurata käytöskulttuurin alalla tapahtuvaa
kehitystä
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
pyrkii yhtenäistämään alan opetusta
kokoontuu pohtimaan alan kysymyksiä
järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia
harjoittaa julkaisutoimintaa
tekee aloitteita viranomaisille
on yhteistoiminnassa alan muiden toimijoiden kanssa ja
luo ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä
3§ JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä anomuksesta sen tarkoitusperistä
kiinnostuneita henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksellä voi olla
varsinaisia ja kannattajajäseniä. Yhdistys voi kokouksessaan kutsua hallituksen
esityksestä myös kunniajäseniä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän jättää jäsenmaksun maksamatta
kahtena peräkkäisenä vuonna.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Erottamiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen kokouksessa annetuista
äänistä.
5§ JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet suorittavat vuosikokouksessa
hyväksytyn jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Jäsenmaksu on
suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi hankkia varoja järjestämällä alaansa liittyvää
koulutus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia tai
testamentteja.
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6§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan
ja 4-10 varsinaista jäsentä sekä 4-10 varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on
vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) tai kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta , tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja.
Hallitus voi antaa rahastonhoitajalle nimenkirjoitusoikeuden
.8§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.
9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestys ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
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10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset vähintään neljätoista (14)
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.
11§VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1
Kokouksen avaus
2
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, määrätään jäsenmaksujen suuruudet,
vahvistetaan tulo- ja menoarvio
8
Valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi (2)
9
Päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet ja
varajäsenet erovuoroisten tilalle
10
Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme
(3) viikkoa ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosaa (¾) 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.
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