Suomen matkailututkimuksen seura ry.
Säännöt
Nimi ja tarkoitus
1§ Suomen matkailututkimuksen seura – Sällskapet för turismforskning i Finland on rekisteröity
yhdistys, jonka kotipaikka on Savonlinna ja jonka viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.
2§ Seuran tarkoituksena on edistää monitieteistä matkailualan ja vapaa-ajan tutkimusta, lisätä alojen
harrastusta sekä matkailun ja vapaa-ajan tutkimuksen arvostusta.
•
•
•
•
•

pitämällä kokouksia ja muita tilaisuuksia, jotka liittyvät sen tarkoitukseen
olemalla yhteydessä alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin
suunnittelemalla alan tutkimusta
julkaisemalla alaan liittyvää tutkimusta
seura voi jakaa apurahoja alan tutkimukseen, jäsenilleen vain poikkeustapauksissa.

Jäsenet
3§ Seuran jäseniä ovat vuosijäsenet ja kunniajäsenet. Seuran jäsenyyttä voivat hakea matkailun ja
vapaa-ajan tutkimusta tekevät, opiskelevat, hyödyntävät tai edistävät henkilöt tai yhteisöt.
Jäsenyyttä anotaan hallitukselta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jolla on poikkeuksellisen
suuret seuran toimialaan kuuluvat tieteelliset ansiot tai joka muulla toiminnallaan on erityisen
tehokkaasti edistänyt seuran pyrkimyksiä.
4§ Seura perii jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous päättää.
5§ Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä seuran hallitukselle. Jäsenmaksuvelvollisuuden
laiminlyönyt voidaan erottaa seurasta vuoden jäsenmaksun laiminlyönnin perusteella ja kahden sitä
koskevan huomautuksen jälkeen.
Hallinto
6§ Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla seuran hallitus
Seuran hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä
viisi muuta jäsentä. Hallituksessa päätäntävaltaa käyttävät laillisesti kokoon kutsutun kokouksen
läsnä olevat hallituksen jäsenet.
7§ Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi
kerrallaan. Seuran sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Vuosittain kaksi hallituksen jäsentä on erovuorossa. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaalin
ratkaisee arpa.
Hallituksen jäsenen erotessa hänen paikkansa täytetään vuosikokouksessa tai tarpeen vaatiessa
hallituksen koolle kutsumassa kokouksessa. Vaalit toimitetaan umpilipuin, jos yksimielisyyttä ei
synny.

Hallitus voi ottaa muita toimihenkilöitä.
8§ Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
9§ Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä
sihteerin kanssa.
10§ Puheenjohtaja johtaa puhetta seuran hallituksen kokouksissa.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.
Sihteeri valmistelee seuran ja hallituksen kokoukset ja huolehtii päätösten toimeenpanosta, laatii
toimintakertomuksen ja pitää luetteloa seuran jäsenistä. Sihteerin ollessa estyneenä hallitus valitsee
hänelle sijaisen. Sihteerille voidaan maksaa palkkio. Seuran laskut hyväksyy sihteeri tai
puheenjohtaja. Hallitus valvoo seuran julkaisutoimintaa.
Rahastonhoitaja hoitaa seuran varoja ja pitää niistä tiliä sekä valvoo seuran omaisuuden hoitoa.
Hallitus huolehtii siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla
tavalla järjestetty. Rahastonhoitajan on esitettävä tilit ja toimintaa kuvaavat dokumentit
toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa vuosikokousta. Rahastonhoitajan
ollessa estynyt hallitus valitsee hänelle sijaisen.
Sihteeri pitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa. Häntä voi avustaa hallituksen tehtävään
valitsema henkilö.
Hallitus voi jättää määrättyjen asioiden valmistelun valittujen seuran jäsenten tehtäväksi.
11§ Toiminnantarkastajan on annettava toiminnantarkastuskertomus seuran edellisen vuoden
toiminnasta, taloudenhoidosta ja tileistä. Kertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään viikkoa
ennen vuosikokousta.
Kokoukset
12§ Seuralla on vuosikokous helmi- tai maaliskuussa ja ylimääräisiä kokouksia Yhdistyslain 20§
mukaisesti. Äänioikeus kokouksissa on seuran vuosi- ja kunniajäsenillä. Yhdistyksen kokoukseen
voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla.
13§ Seuran vuosikokouksessa
• valitaan hallituksen jäsenet seuran sääntöjen mukaisesti
• esitetään edellisen vuoden toimintakertomus,
• esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus edellisen vuoden
taloudenhoidosta ja tileistä
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille,
• esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi vuodeksi
• valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa
• päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta
• seuran uusi puheenjohtaja pitää esitelmän.

14§ Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin
määrätty ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
15§ Kutsut kokouksiin on toimitettava jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta postitse tai
sähköpostitse.
Erityissäännöksiä
16§ Seuralla on oikeus tukea toimintaansa julkaisutoiminnalla
Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä.
17§ Sääntöjen muuttamista haluttaessa on siitä seuran jonkun tai joidenkin jäsenten tehtävä
kirjallinen ehdotus hallitukselle, jonka on valmisteltava asia ja esitettävä se seuraavassa laillisesti
kokoon kutsutussa kokouksessa tai vuosikokouksessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen
vaaditaan, että sitä puoltaa kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä yhdessä yhdistyksen
vuosikokouksessa.
18§ Jos seura purkautuu, on sen omaisuus käytettävä sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi seura
on toiminut purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
	
  
	
  
	
  

