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Säännöt
Design Forum Finland
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1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on edistää suomalaista muotoilua, taideteollisuutta, teollista muotoilua, taidekäsityötä sekä
muuta ympäristökulttuuria, niiden laadun kohottamista sekä tuottaa niihin liittyvää tietoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1.

ylläpitää suomalaisen muotoilun tietokeskusta, jonka nimi on Design Forum Finland;

2. järjestää kotimaassa ja ulkomailla tarkoitustaan edistävää tiedotusta, näyttelyitä, asiantuntijatapaamisia
		ja yleisötilaisuuksia;
3. harjoittaa julkaisutoimintaa;
4. edistää alansa tutkimusta ja kehittämistä tekemällä esityksiä ja aloitteita;
5. harjoittaa muuta muotoilun edistämiseen liittyvää samantapaista toimintaa.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen suomalainen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet hakemuksesta. Hallitus voi hyväksyä kunniajäseneksi yhdistyksen pitkäaikaisen henkilöjäsenen.

4 § Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät
suorita jäsenmaksuja.

5 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroaminen tulee voimaan heti, kun yhdistykselle on siitä ilmoitettu.
Yhdistyksen hallituksella on aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:
1.

on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai;
3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus katsoa jäsen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta kolmen vuoden ajalta.
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6 § Päätösvalta ja hallinto
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen varsinaisille jäsenille, jotka käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen
kokouksessa.Yhdistyksen hallintoa ja asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Yhdistyksellä on toimitusjohtaja,
jonka nimittää hallitus.

7 § Yhdistyksen varsinaiset vuosikokoukset ja ylimääräiset kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten
vaatii. Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa, eikä ylimääräisessä kokouksessa saa käsitellä muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita.
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-oikeus vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Hallituksen on kutsuttava
yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta varsinaisille jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
Yhdistyksen jäsenten kokouksessa käsiteltäväksi ehdottamat asiat on kirjallisesti annettava yhdistyksen
hallitukselle viimeistään 20 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Äänestykset kokouksessa suoritetaan
avoimella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystä vaadita. Henkilövaalit suoritetaan suljetuin lipuin. Päätökseksi
tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

8 § Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastus		kertomus; ja
2. vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
		muille tilivelvollisille;
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;

2. vahvistetaan hallituksen esittämä talousarvioehdotus seuraavaksi kalenterivuodeksi;
3. määrätään jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi;
4. tarvittaessa määrätään yhdistyksen hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi hallituksen toimikaudeksi;
5. tarvittaessa määrätään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi
		 kolmeksi kalenterivuodeksi; ja
6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Kevät- ja syyskokouksessa käsitellään lisäksi muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, jotka on
kokouskutsussa mainittu.
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9 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä, ja jotka yhdistyksen
syyskokous valitsee. Yhdistyksen hallituksen jäsenten tulee edustaa muotoilua, teollisuutta ja kauppaa tai
näiden järjestöjä ja heillä tulee olla näiden alojen hyvä asiantuntemus.
Hallitus nimeää vähintään kolme kuukautta ennen yhdistyksen syyskokousta, jossa hallituksen jäsenet valitaan,
ensi sijassa yhdistyksen jäsenistön piiristä vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä. Vaalilautakunnan tehtävänä on tehdä yhdistyksen syyskokoukselle hallituksen jäsenten vaalia varten esitys vaatimukset täyttävistä ehdokkaista. Syyskokouksessa voivat yhdistyksen jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta päättyen toimikauden kolmannen kalenterivuoden
päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden
hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän
päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on saapuvilla. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt ja vaaleissa arpa.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja muuten asettaa pysyviä tai määräaikaisia tehtäviä
varten valiokuntia.
Hallituksen kokouksissa toimivat esittelijöinä toimitusjohtaja, johtajat ja talouspäällikkö.

10 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on muun ohella:
1.

valvoa yhdistyksen toimiston toimintaa sekä yhdistyksen taloutta;

2. päättää ne toimiston juoksevat asiat, joita koskevaa päätösvaltaa näissä säännöissä ei ole uskottu
muille toimielimille;
3. tehdä yhdistyksen syyskokoukselle ehdotus jäsenmaksujen suuruudesta;
4. laatia yhdistyksen syyskokoukselle esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
5. laatia vuosittain yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
6. valita vaalilautakunnan jäsenet;
7. valmistella muut yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat.

11 § Tilikausi ja tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Edellisen vuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet sekä muut tarpeelliset asiakirjat on maaliskuun 15. päivään
mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden on maaliskuun loppuun mennessä suoritettava tehtävänsä ja annettava
yhdistyksen kevätkokoukselle tilintarkastuskertomus.
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12 § Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat kaksi tilintarkastajaa ja näillä kaksi varatilintarkastajaa, joista
yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan on oltava joko Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi yhdessä
hallituksen jäsenet ja ne toimihenkilöt, jotka yhdistyksen hallitus siihen määrää.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesitys, jonka hallitus on valmistellut, käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Päätös sääntöjen
muuttamisesta voidaan tehdä, jos vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.

15 § Yhdistyksen purkaminen ja varojen luovuttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta ja yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden vastikkeellisesta
luovuttamisesta voidaan tehdä 14 §:ssä mainitussa järjestyksessä. Samoin päätös yhdistyksen omaisuuden vastikkeettomasta luovuttamisesta voidaan tehdä 14 §:ssä mainitussa järjestyksessä. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä
yhdistyksen varoista voidaan kuitenkin kokouksen asettamilla ehdoilla hakemuksen perusteella myöntää stipendejä ja apurahoja yhdistyksen toiminnan mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisten stipendien ja apurahojen tulee olla
käyttötarkoitukseen sekä yhdistyksen tilaan ja muihin olosuhteisiin nähden kohtuullisia. Yhdistyksen jäsenille niitä
voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa.
Purkautumisesta päätettäessä on päätettävä yhdistyksen varojen luovuttamisesta jollekin oikeuskelpoiselle
yhteisölle, jonka tarkoituksena on suomalaisen taideteollisuuden, taidekäsityön tai teollisen muotoilun edistäminen. Yhdistyksen hallussa olevia rahastoja, mikäli ne ovat syntyneet lahjoituksista, joihin liittyvät erityiset ehdot,
on käytettävä ehdoissa mainittuihin tarkoituksiin. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

16 § Sovellettava laki
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

