M. A. CASTRÉNIN SEURAN SÄÄNNÖT
1§

Yhdistyksen nimi on M. A. Castrénin seura ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§

Seuran tarkoituksena on
luoda yhteyksiä ja edistää vuorovaikutusta suomalaisten ja Itä-Euroopassa ja
Siperiassa asuvien uralilaisia kieliä puhuvien kansojen välillä,
tehdä tunnetuksi näiden kansojen kulttuuria Suomessa sekä
tukea niiden kulttuuripyrkimyksiä ja oman kielen viljelyä.

3§

Tarkoitustensa toteuttamiseksi Seura
kokoaa ja levittää informaatiota uralilaisia kieliä puhuvista kansoista,
järjestää kokouksia ja yleisötilaisuuksia,
edistää omakielistä julkaisutoimintaa 2 §:ssä mainituilla kielillä, samoin kuin
käännösten tuottamista näistä kielistä suomeksi,
edistää tutkijoiden, kirjailijoiden ja muiden taiteilijoiden, opiskelijoiden ja
koululaisten vierailuja sekä näyttelyiden ja esiintyvien taiteilijoiden vaihtoa
sekä muuta kulttuurivaihtoa.

4§

Seuraan kuuluu
varsinaisia jäseniä, joiksi voivat liittyä yhdistyksen päämääriä kannattavat
henkilöt,
yhteisöjäseniä, joiksi voidaan samoin edellytyksin hyväksyä Suomessa
kotipaikkaansa pitävät oikeuskelpoiset yhteisöt sekä
kunniajäseniä, joiksi yhdistys voi kutsua myös ulkomaalaisia.
Seuran varsinaisten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksuista päätetään vuosittain
erikseen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

5§

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9)
kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenistä on
vuosittain kolme (3) erovuorossa; aluksi erovuoroiset valitaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallitus on aina kutsuttava koolle, kun kaksi hallituksen jäsentä sitä
pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän
jäsenen läsnäollessa.
6§

Hallituksen tehtävänä on
valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna toimeen kokousten
päätökset,
hyväksyä uudet varsinaiset ja yhteisöjäsenet,
valita Seuran sihteeri ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa ja
tehtävänsä,
laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
laatia toimintakertomus ja tilinpäätös, antaa ne tilintarkastajille ja esittää
tilintarkastuskertomuksen kera vuosikokoukselle.

7§

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän muun
hallituksen jäsenen kanssa.

8§

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille 15.
maaliskuuta mennessä.

9§

Seuran vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa, ja siinä
valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
esitellään hallituksen
edelliseltä vuodelta,

toimintakertomus

ja

tilintarkastajien

lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
päätetään varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävistä vuotuisista
jäsenmaksuista,
päätetään kunniajäseneksi kutsumisesta,
käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle
vuodelle,
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle,
valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Seura kokoontuu muulloinkin, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 §

Kokouskutsut Seuran jäsenille toimitetaan kirjeitse vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta.

12 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa. Seuran
purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen
tulee olla vuosikokous.
Jos Seura purkautuu, sen jäljelle jääneet varat on käytettävä näiden sääntöjen
2 §:ssä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen jälkimmäisen kokouksen
määräämällä tavalla.

