yksityisoikeudellisissa yhteisöissä.

Mothers in Business MiB ry –
Yhdistyksen säännöt

I Yleistä
1 § Yhdistyksen nimi on Mothers in Business MiB
ja kotipaikka Helsinki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää
urahenkisiä
vanhempia,
jotka
ovat
kiinnostuneita
itsensä ammatillisesta ja
henkilökohtaisesta kehittämisestä. Yhdistys
kannustaa koulutettuja vanhempia yhdistämään
uran ja perheen, etsimään omaa kutsumustaan
ja tekemään rohkeita päätöksiä työelämässä
oman ja perheensä tarpeiden mukaan. Toiminta
on
kohdistettu
ensisijaisesti
korkeasti
koulutetuille
perhevapaalla
oleville
ja
työelämään palanneille pienten lasten äideille.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan
tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta
välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
järjestää keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja,
koulutuksia, työpajoja, illanviettoja ja muita
tilaisuuksia. Tilaisuuksiin voi lähtökohtaisesti
osallistua lapsen kanssa. Yhdistys tekee
yhteistyötä muiden yhdistysten, yritysten ja
julkishallinnon laitosten kanssa.
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
ja
yleishyödyllisten päämääriensä edistämiseksi
yhdistys voi omistaa osakkeita ja/tai osuuksia
liiketoimintaa
harjoittavissa
yksityisoikeudellisissa yhteisöissä.
4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa
vastaan
rahoitusta,
lahjoituksia,
testamenttisaantoja sekä omistaa kiinteää
omaisuutta ja/tai osuuksia/osakkeita. Yhdistys
voi hallinnoida ja omistaa osakkeita/osuuksia
yleishyödyllisten tarkoitteiden edistämiseksi

Yhdistys voi myöntää tarkoitettaan edistäviin
yleishyödyllisiin hankkeisiin avustuksia ja
apurahoja sekä toimeenpanna asianomaisen
luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

II Jäsenet ja maksut
5 § Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Jäseneksi haluavan tulee
ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy
jäsenet. Yhdistyksen jäsenyystyyppejä ovat
varsinainen
jäsenyys,
lahjajäsenyys
ja
kannatusjäsenyys. Varsinainen jäsenyys on avoin
kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille,
jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Lahjajäsenyys voidaan lahjoittaa
yhdistyksen kohderyhmään kuuluvalle henkilölle
palkintona
tai
kiitoksena.
Yhdistyksen
kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö,
yritys tai yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen
toimintaa.
6
§
Hallitus
jäsenmaksusta ja
jäsenyystyypeille.

päättää
mahdollisesta
sen suuruudesta eri

7 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
yhdistyksen
kokouksessa
merkittäväksi
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei
täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa
yhdistykselle tai muille jäsenille. Erotettavalla on
oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä. Erotettu
voi pyytää, että asia käsitellään uudelleen
yhdistyksen kokouksessa. Pyyntö pitää tehdä
kuukauden kuluessa hallituksen päätöksestä ja
hallituksen pitää järjestää yhdistyksen kokous

mahdollisimman pian.

varatoiminnantarkastajaa seuraavalle vuodelle.

III Kokoukset

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

8 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen
kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai
julkaisemalla kutsun yhdistyksen
internet-sivuilla.
9 § Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.
10 § Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä
kokousta, joita ovat kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokouksen ajankohta on vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen
marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen
kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. Kannatusjäsenellä ei
ole osallistumis- eikä äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa.
11 § Yhdistyksen vuosikokouksissa käsitellään
seuraavat asiat:
Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat
ovat edellisvuoden toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen hyväksyminen. Myönnetään
tilinpäätöksen osalta vastuuvapaus hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.
Syyskokouksessa
päätettävät asiat ovat
hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenten valinta seuraavalle vuodelle sekä
toimintasuunnitelman
ja
talousarvion
vahvistaminen seuraavalle vuodelle. Lisäksi
valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja

IV Hallitus ja talous
12 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon
kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
2–14 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus on
päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet
hallituksen jäsenistä.
13 § Hallitus voi valita keskuudestaan
varapuheenjohtajan hoitamaan puheenjohtajan
tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen.
Hallitus voi myös valita keskuudestaan tarpeen
mukaan muita toimihenkilöitä.
14
§
Yhdistyksen
nimen
kirjoittaa
puheenjohtajaa yksin, kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä tai muu hallituksen oikeuttama henkilö.
15 § Toiminnantarkastajiksi valitaan yksi tai kaksi
hallituksesta riippumatonta henkilöä.
16 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta
ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

V Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen
purkaminen
17 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja
yhdistyksen
purkamisesta
on
tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä.
Kokouskutsussa
on
mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen
purkautuessa
käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen
edistämiseen
purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.
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