SUOMEN KULTTUURIRAHASTON
KANNATUSYHDISTYS ry:n säännöt
Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt nämä säännöt yhdistysrekisteriin 28.8.2017.

1§

Yhdistyksen nimi on Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn
vaaliminen ja kehittäminen.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tukemalla henkisesti ja taloudellisesti Suomen
Kulttuurirahasto -nimistä säätiötä sekä edistämällä suomalaista kulttuurityötä.
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä
muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan.
Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
aineettomia oikeuksia.

3§

Yhdistyksen jäseniksi johtokunta kutsuu suomalaisessa kulttuurityössä ansioituneita
henkilöitä.
Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset suorittamaan kevätkokouksen määräämän
jäsenmaksun.

4§

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäseniksi Suomen
kansalaisia, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet suomalaista kulttuurityötä ja
yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Sellaisen ehdotuksen on hyväksytyksi tullessaan saatava vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä.

5§

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen
asioita hoitaa hallituksena toimiva johtokunta.

6§

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain toukokuussa ja syyskokous joulukuussa.
Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää aikaisemmin johtokunnan
määräämissä laajalevikkisissä sanomalehdissä.
Yhdistys voidaan tarpeen vaatiessa kutsua ylimääräiseen kokoukseen ilmoittamalla
siitä vähintään seitsemän päivää aikaisemmin johtokunnan määräämissä laajalevikkisissä sanomalehdissä.

7§

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1)

vahvistetaan yhdistyksen talousarvio ja määrätään jäsenmaksun
suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi;

2)

valitaan tarvittavat johtokunnan jäsenet sekä Suomen Kulttuurirahaston
hallintoneuvostoon 5–15 jäsentä;

3)

valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

8§

1)

esitetään johtokunnan hyväksymä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2)

päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä toimintakertomuksen
hyväksymisestä.

Johtokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, joiden
toimikausi alkaa lokakuun 1. päivänä. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kolme
vuotta, ja perättäisiä toimikausia voi olla enintään kaksi.
Johtokunta valitsee toimintavuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Suomen Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on
oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa. Heillä on oikeus niissä ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

9§

Johtokunnan tehtävänä on:
1)

edustaa yhdistystä;

2)

valvoa ja vastata siitä, että yhdistyksen omaisuutta ja hallintoa
hoidetaan huolellisesti;

3)

laatia ja antaa yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi
ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi;

4)

laatia yhdistyksen toimintakertomus, antaa tilit tilintarkastajille,
esittää tilinpäätös ynnä tilintarkastuskertomus yhdistyksen syyskokoukselle;

5)

päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta.

10 §

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii oman toimensa ohella Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies tai muu johtokunnan nimeämä toimihenkilö.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Johtokunta voi
valtuuttaa Suomen Kulttuurirahaston muunkin toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa.

12 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan
vuoden syyskuun 30. päivänä. Johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa allekirjoittaa yhdistyksen taseet. Tilit on annettava
tilintarkastajille niin, että tilintarkastuskertomus on yhdistyksen johtokunnalla
viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen syyskokousta.

13 §

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen toiminnan lopettamisesta
käsitellään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa ja tullakseen hyväksytyiksi ehdotusten on saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä.

14 §

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat luovutetaan Suomen Kulttuurirahastolle.
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