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20.06.2018 Voimassaolevat säännöt
1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Iiden ry ja sen kotipaikka on Iisalmi.
2 YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Iisalmen kaupungin keskustan saavutettavuutta, edistää Iisalmen seudulla toimivien yritysten
yhteistoimintaa, lisätä alueen kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta sekä valvoa alueen yritysten ja
kiinteistönomistajien yhteisiä etuja.
3 YHDISTYKSEN TOIMINTATAPA
- kehittää palvelualojen (kauppa, matkailu, kulttuuri, liikunta, tapahtumat), yrittäjien, yhdistysten, kiinteistönomistajien, asukkaiden ja
Iisalmen kaupungin yhteistoimintaa
- ottaa kantaa, tehdä aloitteita, ja tiedottaa keskustan tai palveluliiketoiminnan kehittämistä tai viihtyisyyttä koskevissa asioissa.
- koordinoida ja järjestää vuosittain toistuvia sekä yksittäisiä tapahtumia
- seurata jäsenistönsä puolesta kaupunkikeskustan kehittämistä ja suunnittelua koskevien lainsäädännöllisten sekä muiden hallinnollisten
määräysten muutoksia ja kehitystä.
- järjestää tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia alueen yritysten, kiinteistönomistajien, julkishallinnon yms. tahojen kesken tavoitteiden ja
toimintamallien yhteensovittamiseksi
- levittää tietoa jäsentensä toiminnasta ja palveluista, alueen elinkeinoista, historiasta, nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista
medioiden välityksellä ja järjestämällä tiedotustilaisuuksia
- järjestää jäsenilleen koulutusta
- osallistua elinkeinoelämän edustajana alueen yhdyskuntasuunnitteluun, mm. kaavoitus- ja infrastruktuurihankkeisiin
- edistää Iisalmen seudulla toimivien palvelualan yritysten alueellista ja maakunnallista yhteistoimintaa
- yhdistyksen toiminnallinen alue on kaupunkikeskusta sekä Iisalmen seutu
- yhdistys on poliittisesti sitoutumaton
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua. Toimintansa
tukemiseksi yhdistys kerää varoja markkinointi- ja jäsenmaksuina sekä kannattajajäsenmaksuina, ottamalla vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, järjestämällä myyjäisiä tai arpajaisia, solmimalla yhteistyösopimuksia sekä hakemalla avustuksia julkisyhteisöiltä. Yhdistys
voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita.
4 JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Iisalmen seudulla toimivat oikeustoimikelpoiset yhteisöt, yksityiset henkilöt, kaupungit ja
kunnat. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä kaikki yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat olla
taloudellisesti tukemassa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on ollut yhdistyksen varsinaisena
tai kannattajajäsenenä vähintään viisi (5) vuotta. Aikaan sisällytetään toiminta-aika yhdistyksen työssä ja se, että kunniajäsen on tuona
aikana erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja mahdolliset
kannattajajäsenet. Kunniajäsenet nimetään yhdistyksen kokouksessa hallituksen esityksestä.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on (6) kuukautta.
5. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.
6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
- yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- huhtikuussa.
- yhdistyksen syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka- marraskuussa
- 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
- kutsu kokoukseen tulee toimittaa lähettämällä sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään neljätoista (14) päivää ennen varsinaista
kokousta ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen ylimääräistä yhdistyksen kokousta.
- kokouksen esityslista tulee olla kutsun liitteenä.

7. ASIAN ESILLE OTTAMINEN
Jäsenen, joka haluaa ottaa määrätyn asian käsiteltäväksi vuosi- tai syyskokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
8. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
3) osallistujaluettelon tarkistus
4) äänimäärän vahvistus
5) kokouksen laillisuuden toteaminen
6) hyväksytään kokouksen esityslista
7) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
8) tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9) vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
16) muut kokouskutsussa mainitut asiat tai 7 pykälän perusteella esille tuodut asiat
SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
3) osallistujaluettelon tarkistus
4) äänimäärän vahvistus
5) kokouksen laillisuuden toteaminen
6) hyväksytään kokouksen esityslista
7) esitetään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrän ja jakotavan vahvistaminen. Jäsenmaksu perustuu
kiinteistön omistajilla yhdistyksen toimialueella sijaitsevan rakennuksen kerrosalan neliömäärään ja muilla varsinaisilla jäsenillä
kokoaikaiseksi lasketun henkilöstön määrään (tarkasteluhetki molemmissa on jäsenmaksuvuoden tammikuun ensimmäinen päivä); mikäli
omistuspohja on sama, eli liiketoiminta tapahtuu kiinteistön omistajan toimesta, jäsenmaksu maksetaan sekä kiinteistön kerrosalanneliöihin
että henkilöstömäärään perustuen, jäsenmaksu maksetaan kummastakin erikseen.
8) Yksityisen henkilön jäsen- tai kannattajajäsenmaksu päätetään syyskokouksessa
9) Oikeustoimikelpoisten yhteisöjen jäsen- ja kannattajajäsenmaksut päätetään syyskokouksessa
10) vahvistetaan markkinointimaksun suuruus
11) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
12) valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä varatilin- tai varatoiminnantarkastaja
13) muut kokouskutsussa mainitut asiat tai 7 pykälän perusteella esille tuodut asiat
Muissa yhdistyksen kokouksissa tulee kohtien 1-6 mukaiset asiat käsitellä aina ja lisäksi ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.
9. ÄÄNIOIKEUS
- yhdistyksen kokouksissa kunkin varsinaisen jäsenen äänimäärä on sama kuin hänen kokouksen pitämisvuodelta maksamansa
jäsenmaksun euromäärä (ääni/euro periaatteella). Mikäli kokouksen pitämisvuoden jäsenmaksu ei ole erääntynyt maksattavaksi,
määräytyy äänimäärä vastaavasti edellisen vuoden maksettujen jäsenmaksujen suhteessa. Äänimääriä laskettaessa huomioidaan vain
yhdistyksen ilmoittamalle pankkitilille tai hallituksen hyväksymällä muulla tavalla kokonaisuudessaan maksetut jäsenmaksut.
- kukaan ei saa yhdistyksen kokouksissa äänestää enemmällä kuin kymmenesosalla (1/10) kokoukseen osallistuvien jäsenten
yhteenlasketusta äänimäärästä.
- kannattaja- ja kunniajäsenellä on kokouksissa puheoikeus.
10. HALLITUS
- yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän - kymmenen (7-10) jäsentä. Jäsenet valitaan
syyskokouksessa seuraavaksi tilikaudeksi, joka on kalenterivuosi. Jäsenet voidaan valita uudelleen.
- hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
- hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja samalla vähintään puolet kaikista jäsenistä on paikalla. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
- hallitus voi kutsua tarpeen vaatiessa kokoukseensa muita yhdistyksen jäseniä ja ulkopuolisia asiantuntijoita
- hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa
11. PÄÄTÖSVALTAISUUS
- yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä
paitsi 16 pykälässä mainituista asioista päätettäessä
- äänten mennessä tasan ratkaistaan asia henkilövalinnoissa arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan kanta.
- äänestykset yhdistyksen kokouksissa ovat avoimia
- ainoastaan jäsenellä on oikeus käyttää valtakirjalla toisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirja esitetään ja luovutetaan kokouksen
puheenjohtajalle. Kukaan ei saa valtakirjalla äänestää useamman kuin yhden äänioikeutetun puolesta.
12. NIMENKIRJOITUS
- yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.
- hallitus voi myöntää oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yhdistyksen toimihenkilölle yksin.

13. MAKSUT
- yhdistys kerää varsinaisilta sekä kannattajajäseniltä markkinointi- ja/tai jäsenmaksua, jonka suuruus vahvistetaan syyskokouksessa
seuraavaa tilikautta varten. Varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäsenillä ei ole
jäsenmaksuvelvollisuutta.
- yhdistys voi kerätä varsinaisilta jäseniltä ylimääräisiä jäsenmaksuja yhdistyksen kokouksen päätöksellä
14. TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT
- yhdistyksellä on yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja yksi varatilin- tai varatoiminnantarkastaja. Heidän toimikautensa on yksi tilikausi
15. JÄSENEN EROTTAMINEN
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen markkinointi- tai jäsenmaksunsa maksamatta tai on 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.
16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
- päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 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.
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