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SUOMEN ROBOTIIKKAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
NIMI JA KOTIPAIKKA
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Robotiikkayhdistys (ruotsiksi Finlands Robotikförening, englanniksi Robotics
Society in Finland) ja sen kotipaikka on Helsingin
Kaupunki.
TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on robottitekniikan tunnetuksi
tekeminen ja alan tutkimuksen, valmistuksen ja käytön
sekä koulutuksen edistäminen Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa
julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön sekä harjoittaa muuta
yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.
JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
3§
Yhdistyksen jäsenet voivat olla henkilö- ja kannatusjäseniä.
Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä robotiikan alalla
toimiva henkilö tai yksi kunkin kannatusjäsenen ehdottama henkilö.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö. Kannatusjäsenellä ei
ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.
Jäsenet hyväksyy hallitus kirjallisesta hakemuksesta.
4§
Jäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun. Henkilö- ja
kannatusjäsenmaksut määrää yhdistyksen vuosikokous.
Kannatusjäsentä edustavan henkilöjäsenen jäsenmaksu
sisältyy kannatusjäsenmaksuun.
5§
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena ei
ole suorittanut jäsenmaksuaan voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä.
Jäsenen erottaminen muusta syystä päätetään yhdistyksen
kokouksessa 4/5 enemmistöllä.

TILIEN HOITO
6§
Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja
päättyy seuraavan joulukuun 31.päivänä. Tilit päätetään
samalta kaudelta.
7§
Yhdistyksen tilinpäätöksen on oltava viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta, jolloin
hallituksen on jätettävä kaikki tilintarkastusta varten
tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille, joiden tulee vuorostaan palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
KOKOUKSET
8§
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen
kokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään
maaliskuussa ja tällöin käsitellään:
- hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
- valitaan yksi KHT tilintarkastaja ja hänelle varamies
- määrätään jäsenmaksut
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
- käsitellään hallituksen ja yksityisten jäsenten tekemiä
esityksiä
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluamansa
esitykset on jäsenten jätettävä hallitukselle viimeistään
kokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta, joka on postitettava jäsenille viimeistään (14) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös järjestettävä,
jos vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti
ilmoitettua asiaa varten vaatii. Mainittu kokous on järjestettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.
9§
Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset julkisella
äänestyksellä ellei suljettua äänestystä nimenomaan
vaadita.
Poissaoleva jäsen on oikeutettu valtuuttamaan toisen
jäsenen edustajakseen kokouksessa. Yksi edustaja ei
kuitenkaan saa äänestää kuin enintään yhden jäsenen
valtakirjaa käyttäen.
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HALLITUS
10 §
Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja
kuusi (6) muuta yhdistyksen jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet kolmeksi (3) vuodeksi.
Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään
kolmena (3) vuotena peräkkäin.
Hallitukseen valituista jäsenistä eroaa kunakin vuonna
kaksi jäsentä, aluksi arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallituksesta katsotaan myös eronneen, jos hallituksen
jäsen on osallistunut alle puoleen hallituksen kokouksista
vuoden aikana. Näiden jäsenten tilalle valitaan myös
uudet jäsenet.
Eroavaa jäsentä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, ei
voida välittömästi valita uudelleen.
11 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tarpeen
vaatiessa tai jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä
sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
neljä (4) sen jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen velvollisuus on valvoa yhdistyksen etuja,
suunnitella sen toiminta, hoitaa yhdistyksen asiat ja talous
sekä panna täytäntöön yhdistyksen päätökset.
12 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, kutsuu sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut mahdollisesti
tarvittavat toimihenkilöt.
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13§
Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä yhdistyksen ja
hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.
Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä
tämän ollessa estyneenä.
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen
kokouksissa, huolehtii kirjeenvaihdosta sekä esittää
hallitukselle saapuneet kirjelmät ja ilmoitukset.
Taloudenhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja
yhdistyksen rahavaroista sekä pitää luetteloa yhdistyksen
jäsenistä.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai hallituksen valtuuttamana sihteeri
tai taloudenhoitaja yksin.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN
PURKAMINEN
14§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä vähintään 3/4:lla annetuista
äänistä kahdessa (2) perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kolmekymmentä (30) päivää.
15§
Yhdistys voidaan purkaa sen jälkeen kun kaikille jäsenille
on asiasta kirjallisesti tiedotettu ja päätös on tehty samoin
kuin sääntöjen muutosta koskeva päätös. Viimeisessä
kokouksessa päätetään yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta yhdistyksen päämääriä vastaavaan tarkoitukseen.

