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Nimi, kotipaikka sekä kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen laivainsinöörien yhdistys - Finlands
skeppsingenjörförening LARADI ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on laivanrakennusdiplomi-insinöörien ja
insinöörien yhdyssiteenä toimien

- työskennellä heidän ammattitaitonsa, vastuuntuntonsa ja
yhteenkuuluvuutensa kehittämiseksi

- valvoa heidän ammatillisia ja yhteiskunnallisia etujaan

- edustaa alan asiantuntemusta

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-tukee ja ylläpitää jäsentensä ammatillista kehitystä edistävää
koulutus-, tiedotus- ja - julkaisutoimintaa

-järjestää kokouksia sekä jäsentensä koulutus-, neuvottelu- ja
esitelmätilaisuuksia

-pyrkii edistämään yhteistoimintaa muiden alan kotimaisten tai
ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

-seuraa yleistä työmarkkinatilannetta. lainsäädäntöä.
yhteiskunnallista kehitystä laiva-alan insinöörikoulutusta

-toimittaa tutkimuksia ja hankkii aineistoa laiva-alan
insinöörikunnan työoloista, työmarkkinoista ja ansiotasosta

-tekee laiva-alaan liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa alaa
koskevia lausuntoja.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä liittyä sellaisiin kotimaisiin
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tai kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen on
jäsenten edun mukaista. Päätös tästä on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) kokouksessa annetuista äänistä
kannattaessa liittymistä.

Jäsenet

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, nuoria jäseniä,
kannattavia jäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä tai kunniajäseniä.

Ulkomaan kansalaisia voi olla enintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi sen hallitus hyväksyä
teknillisessä korkeakoulussa diplomi-insinöörin tai teknillisessä
opistossa insinöörin tutkinnon suorittaneen henkilön, sekä muun
vastaavan koulutuksen saaneen henkilön, joka toimii laiva-alalla.

Yhdistyksen nuoreksi jäseneksi voi hallitus anomuksesta hyväksyä
teknillisessä korkeakoulussa tai opistossa laivanrakennusalaa
opiskelevan opiskelijan. Nuorella jäsenellä on oikeus osallistua
yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin. Suoritettuaan
loppututkinnon nuori jäsen tulee ilman eri anomusta yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi.

Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus anomuksesta hyväksyä
oikeuskelpoisen ja hyvämaineisen yhtiön, yhdistyksen tai muun
yhteisön, jolloin sen edustajalla on oikeus osallistua yhdistyksen
toimintaan, mutta ei äänestyksiin. Kannattavalla jäsenellä on oikeus
asiakirjoissaan tuoda ilmi jäsenyytensä. Kirjeenvaihtajajäseneksi
yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua ulkomaalaisen
henkilön tai yhdistyksen, jonka toiminta on omiaan edistämään
yhdistyksen tarkoitusperiä. Kirjeenvaihtajajäsenellä on oikeus
osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä
kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt
yhdistyksen pyrkimyksiä. Kutsumista tulee kannattaa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

5 §

Yhdistyksen jäseniltä perittävistä maksuista määrää vuosikokous.
Jäsenillä, joilta on jäsenmaksu suorittamatta vähintään vuoden
ajalta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

6 §

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
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kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai
menettelyllään vahingoittaa huomattavasti yhdistyksen pyrkimyksiä,
yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa, jos
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä erottamista
kannattaa.

Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta yhden vuoden
ajalta, hallitus erottaa yhdistyksestä.

Kokoukset

7 §

Yhdistyksen kokouksia pidetään niin usein, kun hallitus pitää
tarpeellisena. Kuitenkin on vuosittain pidettävä kaksi kokousta,
nimittäin vuosikokous ja vaalikokous.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle, jos vähintään
yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian
käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Hallituksen on kutsuttava kokous koolle kuudenkymmenen (60) päivän
kuluessa esityksen saatuaan.

Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenistölle sähköpostilla
vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Kokouksessa
käsiteltävät asiat on ilmoitettava kutsussa.

Jäsenten on jätettävä esityksensä kokouksessa käsiteltävistä
asioista kirjallisena hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30)
päivää ennen kokousta.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu kokoon sääntöjen
mukaisesti.

8 §

Yhdistyksen vuosi- ja vaalikokouksessa johtaa puhetta kokouksessa
valittu puheenjohtaja. Tämän lisäksi on kokoukselle valittava
sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

9 §

Vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja
siinä käsitellään

seuraavat asiat:
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-esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta

-esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
edelliseltä vuodelta

-päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
vastuuvapaudesta tai niistä muista toimenpiteistä, mihin
vuosikertomus, tilinpäätös saattavat antaa aihetta

-päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Vaalikokous pidetään marras-joulukuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:

-päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta

-vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
vuodelle

-päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista

-valitaan uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle

-valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä seuraavaksi
vuodeksi

-päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Vaalit toimitetaan avoäänestyksellä, ellei vähintään kuusi jäsentä
vaadi äänestystä suljetuin lipuin.

Hallitus

10 §

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, joista toinen on diplomi-insinööri ja toinen
insinööri, sekä kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Hallitus
valitsee keskuudestaan sihteerin ja määrää muiden jäsenten tehtävien
jaosta.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten,
että vuosittain eroaa vuoron mukaan joko puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä tai viisi muuta jäsentä.

Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Ensimmäisellä
kerralla erovuorossa olevat edellä mainitut viisi hallituksen muuta
jäsentä valitaan arvalla. Sen jälkeen eroaminen määräytyy vuoron
mukaan.

11 §
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Hallituksen tehtävät ovat:

- johtaa yhdistyksen toimintaa

- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

- hoitaa yhdistyksen taloutta talousarvion rajoissa

- ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat sekä päättää virkailijain
työsuhdetta koskevista asioista

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä
käsiteltävät asiat

- laatia vaalikokoukseen toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavaa vuotta varten

- pitää jäsenluetteloa

- hoitaa juoksevat asiat.

12 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokous on
päätösvaltainen. kun ainakin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä neljä jäsentä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan voittaa puheenjohtajan
kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.

13 §

Puheenjohtajan tehtävä on johtaa puhetta yhdistyksen hallituksen
kokouksissa sekä muissa yhdistyksen kokouksissa paitsi vuosi- ja
vaalikokouksissa, kutsua kokoon yhdistyksen hallituksen kokoukset,
edustaa yhdistystä sekä valvoa ja ohjata yhdistyksen virkailijain
toimintaa. Puheenjohtajan ollessa estynyt, hoitaa hänen tehtävänsä
yhdistyksen varapuheenjohtaja.

14§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä. Rahaliikennettä koskevissa asioissa
hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden nimetylle
toimihenkilölle yksin.

Tilit

15§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä
toiminnantarkastajalle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.
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Paikallisosastot

16 §

Yhdistyksen jäsenet voivat eri paikkakunnilla muodostaa
epäitsenäisiä paikallisosastoja, jotka noudattavat yhdistyksen
hallituksen laatimia ja vahvistamia sääntöjä.

Erityisiä määräyksiä

17§

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä
sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta.

18 §

Päätös näitten sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa. Päätös muutoksesta on tehtävä vähintään kahdella
kolmasosalla (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

19 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä, kuin
päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa
luovutetaan sen varat Merenkulun Säätiölle käytettäväksi
laivateknillisen tutkimuksen edistämiseksi.


