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SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Väriteollisuusyhdistys ry, ruotsiksi Färgindustriföreningen rf.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on
Association of Finnish Paint Industry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Väriteollisuusyhdistys ry:tä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa yhdyssiteenä maaliteollisuudessa tai
siihen liittyvällä alalla toimivien yritysten välillä sekä valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja, ei kuitenkaan sellaisissa asioissa, jotka koskevat työnantajan ja työntekijöiden
välisiä suhteita.
Tässä tarkoituksessa yhdistys:
• Edustaa jäsenistöään viranomaisten, järjestöjen tai muiden tahojen kanssa käytävissä neuvotteluissa;
• Edustaa jäsenistöään niissä kotimaisissa tai kansainvälisissä järjestöissä, elimissä tai tilaisuuksissa, joihin osallistuminen katsotaan tarpeelliseksi;
• Järjestää kokous- ja neuvottelutilaisuuksia;
• Harjoittaa muuta jäsenistönsä toimintaedellytyksiä turvaavaa toimintaa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille.
3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä:
• Osakeyhtiöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka harjoittavat Suomessa maaliteollisuutta tai siihen liittyvää toimintaa;
• Osakeyhtiöt ja oikeuskelpoiset yhtiöt sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka
harjoittavat edellisessä kohdassa mainitun alan tuotteiden maahantuontia tai siihen rinnastettavaa toimintaa.
4 § Jäsenhakemus
Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ja siihen on liitettävä hallituksen edellyttämä selvitys. Jäsenyydestä päättää hallitus jäsenhakemuksen perusteella.
5 § Jäsenten velvollisuudet
Yhdistyksen jäsenten tulee toimia näiden sääntöjen mukaan ja sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien ja päätösten kanssa. Jäsenet ovat velvollisia noudattamaan yhdistyksen toimivaltansa puitteissa tekemiä sopimuksia.
6 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun.
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7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja kukin erikseen sekä se tai ne henkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt.
8 § Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen asioita hoitavat sen hallitus, toimitusjohtaja ja toimisto.
9 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää, jos hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai vähintään kolmasosa jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
10 § Kokouskutsu
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokouksen pitämistä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
11 § Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esitetään hallituksen katsaus edellisen kalenterivuoden toiminnasta;
Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus;
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle;
Vahvistetaan alkaneen vuoden talousarvio;
Vahvistetaan alkaneen vuoden jäsenmaksun perusteet sekä määrätään, minkä
ajan kuluessa maksut on suoritettava;
Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä;
Määrätään hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä;
Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä ja
Käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat

12 § Puhe- ja äänivalta yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksessa jäsen saa käyttää puhe- ja äänivaltaansa henkilökohtaisesti
tai valtuuttamansa asiamiehen kautta.
Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi sekä tämän lisäksi yksi ääni edellisenä vuonna
jäsenmaksuna suorittamaansa 1 500 euroa kohden. Kukaan ei kuitenkaan saa äänestää
enemmällä kuin kolmasosalla kokouksessa läsnäolevien yhteisestä äänimäärästä.
Yhdistyksen päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
13 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varahenkilö.
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Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja myös, jos joku hallituksen jäsenistä sitä
vaatii. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
14 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhdistyksen kokouksen antamien suuntaviivojen mukaan toimia eri tavoin yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi;
Lain ja näiden sääntöjen mukaan hoitaa yhdistyksen asioita;
Valvoa, että sääntöjä ja hallituksen niiden nojalla tekemiä päätöksiä noudatetaan;
Käsitellä yhdistykselle osoitetut jäsenhakemukset sekä ottaa ja erottaa jäsenet;
Laatia kutakin kalenterivuotta varten toimintasuunnitelma ja ehdotus talousarvioksi;
Esittää yhdistyksen kokoukselle katsaus edellisen kalenterivuoden toiminnasta;
Seurata toimiston toimintaa;
Päättää toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta ja
Panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen hallitukselle mahdollisesti antamat
muut tehtävät.

Hallitus voi määrättyjen tehtävien tai tehtäväryhmien hoitamiseksi perustaa erillisiä toimikuntia tai pysyviä valiokuntia.
15 § Toimitusjohtaja
Hallitus valitsee toimitusjohtajan, jonka tehtävänä on yhdistyksen ja hallituksen kokousten päätösten mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita.
Toimitusjohtaja antaa kirjallisen vakuutuksen siitä, että hän pitää salassa jäsenten liikesalaisuudet, elleivät ne koske näiden sääntöjen, yhdistyksen tarkoitusperien tai voimassa olevien määräysten rikkomista.
Toimitusjohtajan tehtävänä on:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valmistella ja esitellä yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat;
Johtaa yhdistyksen toimistoa;
Huolehtia hallituksen päätösten toimeenpanosta;
Huolehtia yhteydenpidosta jäseniin;
Edustaa hallituksen toimeksiannosta yhdistystä suhteessa viranomaisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin;
Huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja taloudenpidosta;
Käyttää yhdistyksen pankkitiliä hallituksen valtuuttamana;
Ottaa ja erottaa yhdistyksen henkilökunta sekä määrätä heidän työsuhteensa
ehdoista ja
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•

Hoitaa muut asiat, jotka hallitus on hänelle uskonut.

16 § Tilinpäätös ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja tilikirjat liitteineen jätetään tilintarkastajan tarkastettavaksi tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on viimeistään 15 päivänä huhtikuuta toimitettava tilinpäätös ja siitä antamansa lausunto hallitukselle.
17 § Jäsenyyden lakkaaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikansa ilmoitus
eroamisesta tehtiin.
Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen, toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai syyllistyy hyvän tavan vastaiseen toimintaan, voidaan jäsen erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä.
Jäsenyyden lakatessa ei jäsenellä ole oikeutta mihinkään osaan yhdistyksen varoista.
18 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen
Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia päätöksellä, jonka puolesta on yhdistyksen vuosikokouksessa annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa niin, että
purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen päämäärien edistäviin tarkoituksiin.

