Thespians Anonymous ry

SÄÄNNÖT

Hyväksytty perustavassa kokouksessa 30.3.2010, päivitykset hyväksytty 12.8.2010.
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Thespians Anonymous Theatrical Society ry
ja sen kotipaikka on Helsinki
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti englanninkielistä teatteriharrastusta ja -tarjontaa Suomessa
ja tarjota jäsenilleen mahdollisuus toteuttaa englanninkielisiä teatteriproduktioita. Toiminta muodostuu
erilaisten näytelmä- ja kuunnelmaproduktioiden harjoituksista ja esityksistä sekä muunlaisten
audiovisuaalisten, esittävän taiteen produktien toteutuksesta. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusja virkistystoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä asianomaisen luvan saatuaan
toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä myydä esityksiinsä lippuja. Yhdistyksen ei ole tarkoitus
tuottaa voittoa.
3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Jäsenmaksu
Yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kevätkokouksessa. Hallituksessa on oltava vähintään neljä
ja enintään kuusi jäsentä. Hallituksessa tulee olla vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja.
Hallituksen toimikausi on kevätkokousten välinen aika.
Puheenjohtaja valmistelee ja johtaa yhdistyksen ja hallituksen kokoukset, hoitaa
yhdistyksen ulkopuolisia yhteyksiä ja vastaa yhdessä sihteerin kanssa yleisestä
tiedottamisesta yhdistyksen sisällä sekä toimintasuunnitelman laatimisesta. Sihteeri kirjoittaa
kokouspöytäkirjat, hoitaa jäsenluetteloa ja laatii toimintakertomuksen. Taloudenhoitaja laatii yhdistyksen

kirjanpidon, talousarvion ja tilinpäätöksen sekä toimii tarvittaessa varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsenet
voivat keskenään sopia myös toisenlaisesta tehtäväjaosta ja delegoida tehtäviään muille hallituksen
jäsenille.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin äänten mentyä tasan äänestyksen ratkaisee arpa.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi
yhdessä. Taloudenhoitajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi myös yksin.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuussa ja syyskokous syyskuussa hallituksen määräämänä
päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin äänten mentyä tasan äänestyksen ratkaisee arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti (kirjeitse tai sähköpostitse) vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. valitaan hallitus
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. tarkennetaan toimintasuunnitelmaa
7. arvioidaan loppuvuoden taloustilannetta talousarviota vasten
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen mahdollisesta muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

