SUOMEN BETONILATTIAYHDISTYS ry.
SÄÄNNÖT
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Betonilattiayhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTATAVAT
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää betonilattioiden valmistusmateriaaleja ja valmistusmenetelmiä sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien teknistaloudellista hyväksikäyttöä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja
materiaalitoimittajien välillä betonilattia- ja lattiapinnoitusasioissa sekä yhdyssiteenä em. ryhmien ja eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja aiheesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä.
Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa
- järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
- edistämällä betonilattia-alan tutkimusta,
- edistämällä ja harjoittamalla betonilattia-alan koulutusta,
- harjoittamalla betonilattia-alaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
- laatimalla ehdotuksia betonilattia-alan normeiksi, teknisiksi ohjeiksi ja suosituksiksi,
- yhteistoiminnalla betoni- ja betonilattia-alan koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen
siihen osallisille.
3 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistykseen voivat kuulua
- henkilöjäseninä betonilattia-alasta kiinnostuneet, tehtävänsä tai asemansa puolesta betonilattioiden valmistuksen kanssa läheisessä kosketuksessa olevat henkilöt,
- yhteisöjäseninä betonilattia- tai rakennusalalla toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt,
- kunniajäseninä henkilöt, jotka erityisen ansiokkaasti ovat toimineet yhdistyksen päämäärien
hyväksi.
Yhdistyksen hallitus valitsee henkilö- ja yhteisöjäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella.
Henkilöjäseniltä edellytetään lisäksi kahden yhdistyksen jäsenen suositusta.
Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäsenet hallituksen esityksestä.
4§

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kuuden kuukauden ajalta, voidaan
hallituksen päätöksellä katsoa erotetuksi yhdistyksestä
Yhdistyksen toimintaa menettelyllään vaikeuttaneen jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen
kokous.

5 § YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA
Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitaan yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa joka kolmas vuosi.
Hallituksen puheenjohtajan toimikausi päättyy vaalia kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä.
Puheenjohtajan tullessa pysyvästi estyneeksi kesken toimintakautensa valitaan yhdistyksen
seuraavassa varsinaisessa kokouksessa puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimintakaudeksi.
6 § HALLITUS
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja hallituksen puheenjohtajana sekä 12 muuta
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolmannes jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä vuotta ja päättyy vaalia neljänneksi seuraavan varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä. Vuosittain on erovuorossa kolme hallituksen jäsentä.
Hallituksen jäsenen tullessa pysyvästi estyneeksi kesken toimintakautensa valitaan yhdistyksen seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi.
7 § TOIMIKUNNAT
Hallituksen päätöksellä voidaan sen alaiseksi perustaa toimikuntia, joiden tehtävänä on käsitellä
toimialueeseensa kuuluvia asioita, tehdä esityksiä hallitukselle ja laatia lausuntoja hallituksen
pyynnöstä.
8 § VIRKAILIJAT
Hallitus ottaa yhdistykselle tarpeelliset virkailijat.
9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen
jonkun muun jäsenen kanssa.
Hallitus voi määrätä muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
10 §

TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §

TOIMINNANTARKASTAJA

Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja hänellä yksi varamies.
Toiminnantarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä.
12 §

YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä, jossa käsitellään säännöissä erikseen mainitut asiat sekä kokouskutsussa mainitut jäsenten vireille panemat asiat, joista jäsen on jättänyt kirjallisen esityksen hallitukselle.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
3. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä
vahvistetaan tilinpäätös
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja silloin, kun hän on erovuorossa
6. Valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. Ensimmäisessä näiden sääntöjen mukaisessa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valitaan koko uusi hallitus sekä päätetään jäsenten pykälä 6 mukaiset toimikaudet ko. kokouksen päättämällä tavalla
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
9. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta seuraavaan varsinaiseen yhdistyksen
kokoukseen saakka.
10. Hyväksytään talousarvio kulumassa olevalle toimintavuodelle.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää
erityisen asian käsittelemiseksi.
13 §

ÄÄNIOIKEUS JA ÄÄNESTÄMINEN

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisön siihen valtuuttama henkilö.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä näissä säännöissä erikseen mainittuja
tapauksia lukuun ottamatta. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Päätettäessä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja jäsenen erottamisesta vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä päätöksen aikaansaamiseksi. Purkamiseen vaaditaan
lisäksi kahden peräkkäisen vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kokouksen päätös.
14 §

KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on postitettava jäsenen jäsenrekisterissä olevaan
kirje- tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja muuhun kokoukseen vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

15 §

YHDISTYKSELLE SUORITETTAVAT MAKSUT

Jäseneksi liittymismaksun sekä vuotuiset jäsenmaksut ja niiden eräpäivät määrää yhdistyksen
varsinainen kokous. Oikeus jäsenetuihin on voimassa, kun em. maksut on maksettu.
Kunniajäsenet ovat maksuista vapaat.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.
16 §

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen varat, mikäli yhdistykselle tulleista lahjoituksista tai
määrättyyn tarkoitukseen muodostetuista rahastoista ei ole toisin säädetty, betonilattioiden
valmistusta edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

