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Voimassaolevat säännöt: 07.09.2022 15:59:47
1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on
Suomen tieteellinen kirjastoseura - Finlands vetenskapliga
bibliotekssamfund. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue
koko maa. Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja
rekisteröimiskieli on kuitenkin suomi.

2 § Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on toimia tieteellisenä yhdistyksenä kirjastoja informaatiopalvelualalla: kehittää alalla työskentelevien
ammattitaitoa ja yhteenkuuluvuutta, tehdä tunnetuksi alaa ja sen
merkitystä tutkimus- ja koulutustoiminnan välttämättömänä
perusedellytyksenä,edistää alaan kohdistuvaa tutkimus- ja
tiedotustoimintaa sekä osallistua yhteistoimintaan alan järjestöjen
ja toimielinten kanssa koti- ja ulkomailla.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
2) järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
3) harjoittaa täydennyskoulutustoimintaa
4) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
5) tukee ja kannustaa käytettävissään olevin keinoin kirjastotieteen
ja informatiikan alaan kuuluvaa opetusta ja tutkimusta.
6) on mukana kirjasto- ja informaatiopalvelualan yhteistoiminnassa
osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin,
yhteistyöelinten toimintaan ja muihin yhteistyöhankkeisiin.

Toimintansa tukemiseksi seura vastaanottaa lahjoituksia ja
avustuksia.
Seura ei harjoita elinkeinoa.

4 § Jäsenet
Seuralla on henkilöjäseniä ja yhteisöjäseniä. Lisäksi seura voi
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kutsua kunniajäseniä.

- Henkilöjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka työskentelee
seuran toimintaan liittyvillä aloilla tai joka haluaa edistää seuran
tarkoitusperiä.

- Yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön.

- Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua henkilön, joka on
erityisen ansiokkaasti toiminut kirjasto- ja informaatiopalvelualan
hyväksi.

- Seurassa henkilö- ja kunniajäsen voi käyttää seuran kokouksessa
äänioikeutta itse tai asiamiehen välityksellä. Valtakirja voidaan
antaa vain nimetylle yhdistyksen jäsenelle siten, että yksi jäsen
voi edustaa korkeintaan viittä valtakirjan antajaa. Valtakirja on
voimassa yhden kokouksen ajan.

Seuran kokouksissa ei yhteisöjäsenillä ole äänioikeutta.

Aikaisemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Muita kuin Suomen kansalaisia saa olla enintään kolmasosa seuran
koko jäsenmäärästä.

5 §
Seuran henkilöjäsenen ja yhteisöjäsenen on suoritettava jäsenmaksu,
jonka suuruuden syyskokous päättää erikseen molemmille
jäsenryhmille.
Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksuja.

6 §
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
seuran kokouksessa pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen
suorittamaan jäsenmaksun siltä vuodelta, jona eroaminen tapahtuu.
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka ei täytä
jäsenmaksuvelvollisuuttaan. Erottamisen perusteena voi olla myös
toiminta tai menettely, joka yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittaa yhdistystä.

7 § Organisaatio ja talous
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Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja
kahdeksan hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja ja muut hallituksen
jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muista jäsenistä
puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan
mukaan, sen jälkeen vuorottain.

Hallituksen muut jäsenet paitsi puheenjohtaja voidaan valita
enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi kerrallaan. Puheenjohtaja
voidaan valita enintään kolme kertaa peräkkäisiksi
kaksivuotiskausiksi.

Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan syyskokouksessa. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenen erotessa kesken
kautta, uusi jäsen hänen tilalleen voidaan valita myös
kevätkokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset
toimihenkilöt ja myöntää heille eron.

8 §
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä. Äänten jakautuessa
tasan seuran tai hallituksen kokouksissa ratkaisee puheenjohtajan
kanta paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu,
joka sisältää esityslistan, on toimitettava hallituksen jäsenille
vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta.

Hallituksen tehtävä on:

1. hoitaa yhdistyksen asioita, huolehtia toiminnan suunnittelusta ja
laatia tarvittaessa ohjesääntö käytännön asioiden hoitamiseksi.

2. hoitaa yhdistyksen varoja ja huolehtia kirjanpidosta ja
tilinpäätöksen laatimisesta hallituksen vahvistaman taloussäännön
mukaisesti.

3. antaa kevätkokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
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4. antaa syyskokoukselle esitys seuraavan vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi.

5. valmistella yhdistyksen kokoukselle yhdistyksen jäsenten tekemät
esitykset.

6. päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja
vapauttamisesta, sekä palvelussuhteen ehdoista

7. suorittaa muut yhdistyksen kokouksen sille uskomat tehtävät.

9 §
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa
erikseen henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden tietylle henkilölle
tai tietyille henkilöille.

10 §
Seuralla voi olla työryhmiä. Hallitus voi asettaa työryhmiä tarpeen
mukaan ja nimittää niiden jäsenet.

11 §
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on annettava
toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään 31.
päivänä maaliskuuta.

Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa
tilikertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä kun he
ovat saaneet tilit tarkastettavakseen.

12 § Kokoukset
Seura pitää toimikauden aikana kaksi varsinaista kokousta,
kevätkokouksen ja syyskokouksen. Tarvittaessa voidaan pitää
ylimääräisiä seuran kokouksia jäljempänä mainitulla tavalla.
Kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa
1) käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilitarkastajien lausunto
2) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
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muille tili- ja vastuuvelvollisille sekä
3) valitaan tarvittaessa hallituksen jäsen kesken kauden eronneen
tilalle sekä
4) käsitellään muut hallituksen laatimat tai seuran jäsenten
viimeistään kuukautta aikaisemmin kirjallisesti hallitukselle
jättämät esitykset.

Syyskokous pidetään syksyllä marraskuun loppuun mennessä.
Syyskokouksessa
1) päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle,
hyväksytään talous- ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
2) valitaan seuran puheenjohtaja joka toinen vuosi
3) valitaan hallitukseen neljä jäsentä erovuoroisten tilalle ja
tarvittaessa kesken kauden eronneiden tilalle.
4) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä
varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastaja
5) käsitellään muut hallituksen laatimat tai seuran jäsenten
viimeistään kuukautta aikaisemmin kirjallisesti hallitukselle
jättämät esitykset.

13 §
Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Hallitus kutsuu
ylimääräisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi tai jos
seuran kokous niin päättää. Lisäksi hallitus on velvollinen
kutsumaan koolle ylimääräisen kokouksen, mikäli 1/10 seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian
käsittelemistä varten.

Kokous on tällöin kutsuttava koolle viimeistään neljän viikon
kuluttua siitä, kun vaatimus on hallitukselle esitetty.

Kutsu syys- ja kevätkokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi
jäsenlehdessä, kirjeellä tai sähköpostitse vähintään kymmenen päivää
ennen kokousta, muuhun kokoukseen samalla tavalla vähintään viisi
päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
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14 § Sääntöjen muutos ja seuran purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä
vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotus
sääntöjen muutokseksi on julkaistava kokouskutsun yhteydessä.

Muutoksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään kolme neljäsosa (3/4)
annetuista äänistä.

15 §

Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään
kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, joista edellisen on
oltava syys- tai kevätkokous ja joissa molemmissa päätöksen on
saatava kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäinen
purkamisesta päättävä kokous päättää tällöin seuran varojen
luovuttamisesta näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

