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Rekisterinumero:

189 145

YHDISTYKSEN SÄÄNruÖT
Nimi;

Zimbabwen Aids-orvot ry

Kotipaikka.

Helsinki

Osoite

Dobelninkatu 3 A 10
00260 Helsinki
89.1 45

Rekisterinumero,

1

Merkitty rekisteriin,

01 04.2004

Jäljennös annettu:

18,07.2014

1. Yhdistyksen ninrija kottpaikka

Yhdistyksen nimi on Zimbabwen Aids-orvot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen arnoana tarkortuksena on edistaä Hararen Dzivaresekwan alueelta olevien
hådanalaisten lasten ja erityisesti AIDS-orpojen keståvän ja pitkäjänteisen koulunkåynnin ja
jatko-opiskelun yleisia edellytyksiä sekä edistaä heidän fyysistä, henkistä ja sosiaalista
hyvrnvointiaan.
Tarkoitr,rksensa toteuttanriseksi yhdistys tiedottaa loiminnastaan, tekee vapaaehtoistyötä, kerää

tarpeellista aineistoa ja järjeståä informaatio- ja keskustelutilaisuuksia" Yhdistys tarjoaa
orvoille koulutustukea ja -apua.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekå järjeståä
rahankeräyksiå asianmukatsen luvan saatuaan"
3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyå jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja såånnöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus"
4. Jåsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtalalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittävåksi
pöytäkirjaan.
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Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestå, jos jåsen on jättänyt erääntyneen jåsenmaksunsa
nraksamatta tai muuten jåttänyt täyttämättå 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 såännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja. Hallitus ilmoittaa erottamisesta jåsenelle kirjallisesti vähintään kuukautta
ennen erottamisen vormaantuloa, ja jäsenellä on mahdollisuus tånä aikana antaa kirjallinen

vastine hallitukselle, jonka hallitus käsittelee. Hallitus ilmoittaa päätökseståän jäsenelle.

5 Lirttymis- ja jasenmaksu
Jasenilta perrttävån liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päåttäå yhdistyksen
vuosikokous.
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Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään kolme ja enintäån viisi nruuta varsinaista jåsentä sekä våhintåän kaksija entntään
neljä varajäsenta, Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan

sihteerin, rahastonhoitalan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hånen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintaän puolet hallituksen jäsenistä sitä
vaatii
Hallitus on paåtösvaltainen. kun våhintåän puolet sen jäsenistå, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on låsna Äänestykset ratkaistaan yksinkertaiselia äänten
enemnristolla. Aanten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittatninen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi heistä
yhdessä yhden rnuun hallituksen jäsenen kanssa.

I Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Ti li npäätös tarv ittavi ne asiaki rjoineen ja hal lituksen vuosikertom us on annettava
toiminnaniarkastajalle viimeistäån kotme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään yksi viikko ennen vuosikokousta hallitukselle
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9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetåän vuosittain hallituksen mååräämånä päivånä tammi-toukokuussa.
Ylimäärainen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin påättäå tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta, tai kun våhintåän kymmenesosa (1110) yhdistyksen åånioikeutetuista
jåsenistå sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous
on pidettåvä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitå, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty

hal lituksel le.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 1åsenellå yksi åäni.
Yhdistyksen kokouksen päåtökseksi tulee, ellei säännöisså ole toisin måäråtty, se mielipide,
jota on kannaltanut yli puolet annetuista äänistä. Äanten mennesså tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

1

0. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintäån seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla klrjeillå tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vurosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitelläån seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus

2

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri. kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi åäntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 hyväksytäan kokouksen

työjarjestys

5. esitetåån tilinpäatös, vuosikertonrus ja toiminnantarkastajien lausunto

6

päåtetäan tilinpaätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

nruille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio liittymis- ja jåsenmaksujen suuruudet

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hanelle varahenkilÖ
10 kåsitellåän muut kokouskutsussa mainitut asiat.

L

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,

on hånen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvisså ajoin, että asia voidaan
sisållyttåä kokouskutsuu n.
12. Såäntojen muuttanrinen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen varoja voidaan kayttää vain yhdistyksen toiminnan tarkoituksen edistämiseen Varoja
er saa käyttåå yhdistyksen jäsenten tai hallituksen jasenten hyödyttåmiseksi

Arkactiankatu 6 A,00100 Hetsinkr I PL 1140.00101 Helsrnki I Puhelin. f)29 50$ 5000 | Telefaksr:02S 509 5328 I Y-tuttnus Ö?446t13-1
'lelefon:029 50!} 5000 Telefax 029 509 5328 FO-numrner 0244683"1
i
|
Arkadiagatan 6 A,00100 Hetsingfors I PB 1140.00101 tlelsingfors |

.lÄt-.lrnNös
P$NffI}

4(4)

18.07.2014

fi NHffiTruru[MK

?a€$ 00r RtGfiInSfnEsff

Påätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtåvå yhdistyksen kokouksessa

vähintään kolmen neljäsosan (3/a) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
säåntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen tarkoituksen muuttaminen edellyttäå yhdistyksen kokouksen yksimielisen påätöksen.
Yhdistyksen purkautuessa kåytetäån yhdistyksen varat ainoastaan yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta pååttävän kokouksen måärååmållä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetåän sen varat samaan tarkoitukseen.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmåstä. Patentti-

ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperåinen ilman
allekirjoitusta.
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