ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY:n SÄÄNNÖT

1.§
Yhdistyksen nimi on Erikoishammasteknikkoliitto ry. Kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.
2.§
Liiton tarkoituksena on toimia erikoishammasteknikoiden yhteisjärjestönä ja ylläpitää heidän keskuudessaan hyvää toverihenkeä, valvoa
jäsentensä ammatillisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja järjestää erilaisia luento- ja opetustilaisuuksia ammattitaidon
jatkuvaksi kohottamiseksi.
Liitto voi olla jäsenenä valtakunnallisessa järjestössä. Liitto voi olla jäsenenä tai yhteistoiminnassa kotimaisten ja ulkomaisten järjestöjen
kanssa. Liiton jäsenet voivat perustaa paikallisosastoja edellä mainitussa tarkoituksessa.
3.§
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa erikoishammasteknikon oikeudet saanut Suomen kansalainen. Jäseneksiliittymishakemus
on osoitettava liiton hallitukselle. Hakemus on tehtävä liiton toimistosta saatavaa hakemuslomaketta käyttäen. Mikäli liiton hallitus evää
jonkun ottamisen jäseneksi, tulee hallituksen antaa tästä päätöksestä perusteltu kirjallinen lausunto asianomaisen niin vaatiessa.
Kunniajäseneksi voi liitto kutsua hallituksen ehdotuksesta henkilöitä, jotka ovat pitkäaikaisella toiminnallaan tai tuellaan edistäneet liiton
pyrkimyksiä ja toimintaa järjestöllisissä tai ammatillisissa asioissa. Suomen Hammasteknikoiden Liitto ry:ssä pitkäaikaisella jäsenyydellä
saavutetut jäsenetuudet luetaan ansioiksi myös tässä liitossa.
Liittoon voi kuulua kannattajajäsenenä hammasteknisellä alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, jonka toiminta edistää
erikoishammasteknikoiden ammattitoimintaa. Kannattajajäsenen vuosimaksun määrää liittokokous vuodeksi kerrallaan.
Kannattajajäsenellä ei ole oikeutta liiton omaisuuteen, eikä äänivaltaa liiton kokouksissa puheoikeutta lukuun ottamatta.
4.§
Liiton jäsenten on noudatettava liiton sääntöjä, liiton kokousten ja hallituksen päätöksiä, joista on ilmoitettu jäsenille. Jäsenten tulee
noudattaa asiallista esiintymistä liittoa tai ammattialaa koskevissa kysymyksissä.
5.§
Liiton jäsenmaksu on suoritettava ennen heinäkuun 1.päivää. Maksun myöhästyessä se on suoritettava 10% korotettuna. Jäsenmaksusta
vapaita ovat kunniajäsenet, ennen 1.7. kuluvaa vuotta 65 vuotta täyttäneet jäsenet ja ne 60 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat olleet
yhtäjaksoisesti 30 vuotta jäsenenä kuluvan vuoden 1.7. mennessä.
Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, voidaan hallituksen ehdotuksesta erottaa seuraavan
varsinaisen kokouksen tekemällä päätöksellä.
Täten liitosta eroon joutunut jäsen voi päästä takaisin liiton jäseneksi tätä liiton hallitukselta anomalla ja suorittamalla maksamatta olevan
vuosimaksun.
6.§
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erostaan liiton
kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Liiton jäsenyydestä eronnut tai
erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa liitossa.
7.§
Liiton hallituksella on oikeus antaa jäsenelle varoitus tai erottaa hänet liitosta, jos jäsen ei noudata liiton sääntöjä, liiton tai hallituksen
päätöksiä, tai jos jäsen huonolla käytöksellään tai muulla tavoin alentaa liiton arvoa tai vahingoittaa liittoa.
Hallituksen tulee ennen varoituksen antamista tai erottamista pyytää asianomaiselta selitystä, joka jäsenen tulee kahden viikon kuluessa
antaa hallitukselle. Mikäli jäsen ei hyväksy liiton hallituksen varoitusta tai erottamista, hänellä on oikeus valittaa asiasta liiton
kokoukselle jättämällä valituskirjelmä hallitukselle 30 päivän kuluessa varoituksesta tai erottamisesta tiedon saatuaan.

8.§
Liiton varsinaisia kokouksia pidetään kaksi (2), kevätkokous tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Yhdistyksen
kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kevätkokous:
1) Todetaan kokouksen laillisuus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteeri ja ääntenlaskijat.
3) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4) Luetaan hallituksen laatima vuosikertomus liiton ja hallituksen toiminnasta. Esitetään liiton tiliasema ja tilintarkastajien lausunto.
5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
6) Päätetään seuraavan varsinaisen kokouksen ajasta ja paikasta tai jätetään se hallituksen ratkaistavaksi.
7) Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24. Pykälän määräykset.
8) Kokouksen päättäminen.
Syyskokous:
1) Todetaan kokouksen laillisuus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteeri ja ääntenlaskijat.
3) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4) Mikäli hallituksen jäsenyys katsotaan palkkiotoimeksi, päätetään palkkiosta.
5) Päätetään jäseneksi otto- ja vuosijäsenmaksuista.
6) Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
7) Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä liiton puheenjohtaja.
8) Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet huomioiden 9. pykälän määräykset.
9) Valitaan HTM-tilintarkastaja ja hänelle varamies, tai valitaan tilintarkastustoimisto, jolloin
HTM-tilintarkastajan ja varamiehen nimeää valittu toimisto.
Hallituksen jäsen ei saa osallistua tilintarkastajien vaaliin.
10) Päätetään seuraavan varsinaisen kokouksen ajasta ja paikasta tai jätetään se hallituksen ratkaistavaksi.
11) Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24. pykälän määräykset.
12) Kokouksen päättäminen.
Muita määräyksiä:
1) Äänestykset toimitetaan avoimina äänestyksinä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaalin mennessä tasan
ratkaisee arpa.
2) Jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään kokouksissa kumpaa kotimaista kieltä haluavat. Liiton kokousten pöytäkirjat ja kokouskutsut
kirjoitetaan suomen kielellä.
9.§
Liiton hallituksessa toimii kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja samoin kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut viisi muuta
varsinaista jäsentä, joista erovuorossa on vuorovuosittain kaksi tai kolme.
Siirtymäaikana ensimmäisessä kokouksessa valitaan osa hallituksen jäsenistä yhdeksi, osa kahdeksi vuodeksi. Syyskokous nimeää
vuodeksi kerrallaan neljä varajäsentä saapumaan tarvittaessa kokoukseen. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja kolme
varsinaista tai varajäsentä ovat läsnä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos kolme
jäsentä sitä kirjallisesti vaativat.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ym. toimihenkilöt. Sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
Rahastonhoitaja valitaan hallituksen ulkopuolelta.
10.§
Liitolla voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee hallitus.
11.§
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai sihteeri yhdessä hallituksen
jäsenen kanssa.
12.§
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille neljätoista
vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit ja muu tarkastusaineisto kymmenen vuorokauden kuluessa.
13.§
Kokouskutsut on toimitettava jäsenille kirjallisina, ja niissä on ilmoitettava kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouskutsu on lähetettävä
vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

14.§
Liitolla on tarpeen vaatiessa ylimääräisiä kokouksia, jotka on kutsuttava koolle samoin kuin varsinaiset kokoukset.
15.§
Liiton jäsenet voivat perustaa paikkakunnalleen rekisteröimättömän paikallisjaoston. Paikallisjaosto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja johtokunnan, joka valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan sekä vastaa liiton esittämiin tiedusteluihin. Johtokunnan
vahvuus voi olla 3-6 henkilöä, osaston suuruudesta riippuen.
16.§
Liiton varoja hoitaa hallituksen vastuulla rahastonhoitaja, ja varat on jaettava seuraaviin rahastoihin:
a) Kantarahasto, joka kootaan jäseneksiottomaksuista
b) Käyttörahasto, johon tulee merkitä vuotuiset jäsenmaksut ja muut tulot ja josta maksetaan liiton hoitoon tarvittavat menot hallituksen
päätöksen mukaan.
Liitto on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi. Elleivät kohdassa b) mainitut varat riitä juoksevien menojen
peittämiseksi, voi hallitus kantarahastosta väliaikaisesti lainata tarvitsemansa määrän, ja laina on mahdollisimman pian maksettava
takaisin kantarahastoon.
17.§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa siten, että kaksi (2) peräkkäistä liiton kokousta hyväksyy muutosehdotukset.
18.§
Liitto voidaan purkaa, jos kaksi (2) peräkkäistä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettyä kokousta, joista toisen tulee olla varsinainen
kokous, niin päättävät vähintään 2/3 äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Jos liitto on edellä mainitulla tavalla päätetty
purkaa, luovutetaan sen hallussa oleva omaisuus, kun pesä on selvitetty, hammasteknisellä alalla toimivalle yleishyödylliselle järjestölle
tai järjestöille, hammasteknisen alan kehittämiseksi sekä hammasteknisen alan edunvalvontaan.
19.§
Näiden sääntöjen ohella noudatetaan liiton toiminnassa soveltuvilta osiltaan yhdistyslain säännöksiä.

