VaLan säännöt (rekisteröity 21.3.2012)
1§

Yhdistyksen nimi on Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf, josta
käytetään epävirallista lyhennystä VaLa /AnDo.

2§

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3§

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella jäsenellä on oikeus yhdistyksen
kokouksissa esittää asiansa myös ruotsin tai englannin kielellä.

4§

Yhdistyksen tarkoitus on
• edistää kansalaisjärjestöjen varainhankinnan eettisyyttä
• edistää kansalaisten luottamusta varainhankintaan
• edistää yleishyödyllisten yhteisöjen vastuullista varainhankintaa
• edistää yleishyödyllisten yhteisöjen hyvää hallintotapaa
• edistää ja kehittää vastuullista lahjoituskulttuuria vaikuttamalla yleiseen
mielipiteeseen
• toimia sitoutumattomana yhteistyöverkostona varainhankintaa harjoittaville
yleishyödyllisille yhteisöille

5§

Yhdistyksen toimintamuoto: Yhdistys
•
•
•
•

järjestää varainhankinnan ja hyvän hallintotavan koulutuksia ja muita tilaisuuksia
jäsenilleen sekä muille varainhankintaa harjoittaville yhteisöille
osallistuu julkiseen keskusteluun
tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa
toimii aktiivisesti erilaisissa kansainvälisissä varainhankinnan verkostoissa

6§

Yhdistyksen jäseninä voivat olla kaikki yhdistyksen sääntöihin sitoutuneet
oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, joille varainhankinta on merkittävää järjestön
toiminnan tavoitteiden toteutumisen kannalta.

7§

Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäseniä, jotka hallitus hyväksyy. Heillä ei
kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

8§

Jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle.
Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymän mallin
mukainen selvitys. Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

9§

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Erottamispäätökseen vaaditaan
2/3 enemmistö. Jos jäsen eroaa kesken vuoden, on hänen kuitenkin maksettava
jäsenmaksunsa kyseiseltä vuodelta. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden
ajan eräpäivästä lukien.

10 §

Yhdistyksen jäseniltä peritään vuotuista jäsenmaksua, joka voi olla eri suuruinen
jäsenen tulojen, liikevaihdon, varainhankinnan tuottojen tai muun taloudellisen
kantokyvyn mukaan.

11 §

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään vuoden 1.
kolmanneksella ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksissa jokaisella jäsenellä on
äänioikeus. Hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen
kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 äänioikeutetuista
jäsenistä sitä tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava
koolle kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta hallitukselle.

12 §

Kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä jäsenten ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsussa on
mainittava kokouksessa esille tulevat asiat, jolloin varsinaisen kokouksen
sääntömääräiset asiat voivat olla yhtenä mainintana.

13 §

Kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle.

14 §

Syyskokouksessa käsitellään
− hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,
− vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle
toimintavuodelle,
− päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet,
− valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
− käsitellään muut esille tulevat asiat.

15 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä. Hallituksen toimikausi
on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen
koolle tarvittaessa. Hallituksen esityslista on toimitettava jäsenille viikkoa ennen
kokousta.

16 §

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen
nimeämä sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

17 §

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet, heidän joukossaan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jäsenistä on läsnä.

18 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

19 §

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin varatilintarkastaja.
Tilintarkastajat valitaan syyskokouksessa tarkastamaan seuraavan tilikauden tilit.
Toisen tilintarkastajan ja hänen varatilintarkastajansa tulee olla KHT- tai HTMtilintarkastajia.

20 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
hallituksen määräämä henkilö, kukin erikseen.

21 §

Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä yhdistyksen kokouksissa. Päätös sääntöjen
muuttamisesta on tehtävä 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen
muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

22 §

Yhdistys puretaan, jos 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kahdessa kuukauden
sisällä pidetyssä kokouksessa sitä kannattaa. Yhdistyksen purkamista koskeva esitys
on mainittava kokouskutsussa.

23 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat jaetaan jäsenjärjestöjen kesken jäsenmaksujen
suuruuden mukaan.

24 §

Näiden sääntöjen puitteissa voi hallitus antaa ohjesäännöllä yksityiskohtaisempia
määräyksiä sääntöjen soveltamisesta.

25 §

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

