LAPIN LÄÄKÄRISEURAN
SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi on Lapin Lääkäriseura ja kotipaikka Rovaniemi.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lapin lääkärien välisenä kollegiaalisena yhdyssiteenä pyrkien parantamaan jäsentensä ammattitaitoja ja –tietoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää lääketieteellisiä
koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä vapaa-aikaan liittyviä sosiaalista hyvinvointia kohentavia harrastus- ja virkistystilaisuuksia.
3§
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Lapin läänissä asuva tai toimiva
Duodecim-seuraan kuuluva lääkäri. Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa myös
muu lääkäri, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa. Jäsenet hyväksyy
yhdistyksen hallitus. Jäsenyyden edellytys on määräaikaan mennessä maksettu vuosittainen jäsenmaksu. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua lääkäri, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenistä päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
4§
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä vuotena, tai hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
5§
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi,
sekä neljä vuosikokouksen valitsemaa jäsentä ja kaksi varajäsentä.

2

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Seuran
puheenjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen tehtävänä on: 1) kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat, 2) pitää jäsenluetteloa, 3) toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset, 4) pitää huolta yhdistyksen varoista, 5) vastata siitä, että yhdistyksen tilit kultakin kalenterivuodelta päätetään ja jätetään – samoin
kuin hallituksen laatima vuosikertomus – sääntöjen mukaan tilintarkastajille. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä on paikalla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
6§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
7§
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta, ja lisäksi jos vähintään kymmenes osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräisestä kokouksesta hallituksen pitää ilmoittaa kirjeellä vähintään 7 vrk aikaisemmin.
8§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kutsu
vuosikokoukseen lähetään jäsenkirjeellä vähintään 14 vrk ennen kokousta.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna, 2) tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto, 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta, 4) määrätään alkaneen
vuoden jäsenmaksun suuruus, 5) esitetään alkaneen vuoden tulo- ja menoarvioehdotus, 6) valitaan seuran puheenjohtaja, 7) valitaan vuodeksi neljä
jäsentä yhdistyksen hallitukseen sekä kaksi varajäsentä, 8) valitaan vuodeksi 1-2 tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, 9) käsitellään hallituk-
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sen muut kokoukselle valmistelemat asiat sekä yhdistyksen jäsenten esittämät ehdotukset ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
10§
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä milloin ei näissä
säännöissä ole toisin määrätty. Jos äänet käyvät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Vaadittaessa on äänestys toimitettava
suljetuilla lipuilla. Äänten käydessä tasan ratkaisee arpa.
11§
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.
12§
Yhdistyksen tultua lakkautetuksi tai sen purkautuessa on se osa yhdistyksen omaisuutta, josta ei muita määräyksiä ole olemassa, käytettävä johonkin Lapin lääkäreiden yhteistä hyvää edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
13§
Tapauksissa, joista näissä säännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä säännöt on Lapin Lääkäriseura vuosikokouksessaan 30.3.2001 yksimielisesti hyväksynyt.
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