JÄRJESTÖN SÄÄNNÖT
KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖ BARENTS TIE
(BARENTS ROAD)
Järjestön tunnus: 897600 – 9780

YLEISTÄ
§ 1 TAVOITE
Kansainvälinen Järjestö Barents tie(Barents Road) (jäljempänä Järjestö) on voittoa tavoittelematon Järjestö.
Järjestön perustavoitteena on rakentaa ihmissuhteita ja kehittää eri toimintalajeja (tilaisuuksien pitäminen) koko
kuljetusyhteyksen sisällä Bodøn (Norja) ja Murmanskin (Venäjä) kaupunkien välillä: Bodø-Fauske-Saltdal-ArjeplogArvidsjaur-Älvsbyn-Luulaja-Kainuu-Haaparanta-Tornio-Keminmaa-Tervola-Rovaniemi-Kemijärvi-Salla-KantalahtiKoutero Poljarnyje Zori-Apatiitti-Kirovsk (Hiipinä)-Montšegorsk-Olenegorsk-Murmansk (jäljempänä Barents tie).
Järjestön toiminta tähtää seuraaviin asioihin:
-

-

edistää yhteistyön levittämistä Järjestöön osallistuvien kuntien ja alueiden välillä käyttäen nykyisiä
yhteistyösuhteita eri maiden ystävyyskaupunkien välillä;
edistää yhteistyötä ja vaihtoja koulutus-, urheilu-, kulttuuri- ja kielialoilla kiinnittäen erityistä huomiota
nuorisoon, mikä voisi lisätä kansainvälistä yhteisymmärrystä ja rauhanomaista rinnakkaiseloa, sekä antaa
nuorille mahdollisuuden toteuttaa omia ideoita ja vaikuttaa sosiaalikehitykseen;
vaikuttaa siihen, että Barents tiestä tulisi Arktisen alueen kaupallisten ja viestintäreittien tärkeä osa.

§ 2 JÄRJESTÖN KOTIPAIKKA
Järjestön kotipaikka – Luulaja (Ruotsi).
§ 3 JÄRJESTÖN HALLINTOELIN
Järjestön ylin hallintoelin on vuosikokous, sekä ylimääräinen vuosikokous ja hallituksen kokous.
§ 4 JÄRJESTÖN TOIMINTAVUOSI JA TILIKAUSI
Sekä Järjestön toimivuosi että tilikausi kestävät yhden kalenterivuoden. Järjestön tilikausi päättyy kalenterivuoden
lopussa, tilinpäätökset jätetään maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle joka kalenterivuosi.
§ 5 JÄRJESTÖN SÄÄNTÖJEN TULKINTA JA MUUTOKSET
Mikäli syntyy Järjestön sääntöjen tulkintaan liittyviä epäilyksiä tai Järjestön säännöissä huomioon ottamatta jätetty
tapaus, asiaa käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa. Kiireellisissä tapauksissa asiaa voi käsitellä hallituksen
kokouksessa.
Järjestön sääntöihin voi tehdä muutoksia vuosikokouksen päätöksen perusteella.
Järjestön sääntöihin voi tehdä muutoksia sen jälkeen, kun päätös niistä on tehty kahdessa peräkkäisessä tapaamisessa
vähintään yhden kuukauden välein. Toinen näistä tapaamisista on vuosikokous, jossa muutosta kannattaa vähintään
2/3 annetuista äänistä.
Järjestön jäsenten ja hallituksen kokouksen on esitettävä Järjestön sääntöjen muutoksia koskevia ehdotuksia
kirjallisessa muodossa.
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§ 6 JÄRJESTÖN LOPETTAMINEN
Päätös Järjestön lopettamisesta tehdään kahdessa peräkkäisessä sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Olemassa olevat
varat siirtyvät Järjestön jäsenille panostensa perusteella.
§ 7 JÄRJESTÖN RAHOITTAMINEN
Järjestön varsinaista toimintaa osittain rahoitetaan jäsenmaksuista tai vastaavista panoksista. Järjestön muita
toimintalajeja rahoitetaan hankevaroista tai ulkoisten yritysten tai hallintoelinten panoksista. Jokainen kunta vastaa
vuosikokoukseen osallistuvien edustajiensa kustannuksista.
JÄRJESTÖN JÄSENET
§ 8 LIITTYMINEN JÄRJESTÖÖN JA JÄSENYYS
Maakunnat, kunnat, yritykset ja muut subjektit, joiden kanssa yhteistyö voi olla edullista Järjestölle, voivat liittyä
Järjestöön. Jäsenyys voi olla täysarvoista (maakunnat, kunnat) tai toisarvoista (yritykset, voittoa tavoittelemattomat
yritykset jne.). Hallituksen kokouksen on hyväksyttävä joka uusi mahdollinen Järjestön jäsen.
§ 9 EROAMINEN JÄRJESTÖSTÄ
Jäsen, joka haluaa erota Järjestöstä, ilmoittaa tästä hallituksen kokoukselle kirjallisesti. Sen jälkeen jäsentä pidetään
erottuna Järjestöstä. Se Järjestön jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kalenterivuoden joulukuun loppuun
mennessä, voidaan pitää erotettuna Järjestöstä.
Seurauksena jäsenyys lopetetaan ja Järjestön jäsen poistetaan Järjestön jäsenlistasta.
§ 10 EROTTAMINEN JÄRJESTÖSTÄ
Järjestön jäsen voidaan erottaa Järjestöstä vain jäsenmaksun laiminlyömisen, Järjestön toiminnan tai tavoitteiden
torjuamisen tai Järjestön intressien vahingoittamisen johdosta. Päätös erottamisesta tai varoitus tehdään vain sillä
ehdolla, että jäsenelle on annettu vähintään 14 päivää selittämään olosuhteita, jotka ovat johtaneet
jäsenyyskysymyksen tutkimiseen.
§ 11 JÄRJESTÖN JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUET
Järjestön jäsen:





voi osallistua Järjestön jäsenten tapaamisiin ja kokouksiin;
voi saada tietoja Järjestön toiminnasta;
on noudatettava Järjestön sääntöjä ja Järjestön päätöksiä;
on maksettava jäsenmaksuja ja kaikkia muita Järjestön päättämiä maksuja.

HALLITUS
§ 12 HALLITUKSEN JÄSENET
Järjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään 5 (viisi) jäsentä ja 4 (neljä) varamiestä.
(Ainakin 1 (yksi) jokaisesta maasta. Se koskee sekä hallituksen varsinaisia jäseniä että varamiehiä).
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Vuosikokouksessa valitaan 5 hallituksen jäsentä ja 4 varamiestä, joiden toimikausi on vastaavasti kaksi ja yksi
kalenterivuosi, alkaen vuosikokouksen vuodesta.
Hallituksen varsinaisten jäsenten vaaleissa ehdokkaita voidaan valita eri toimikausille. Varamiesten toimikausi on yksi
vuosi. Hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudet eroavat toisistaan.
Tarvittaessa hallituksen kokous valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut virat. Mikäli
hallituksen jäsen eroaa virasta ennen toimikauden päättymistä, saman määräyksen perusteella tehtäviin ryhtyy
varamies, jonka toimikausi kestää nykyaikaan saakka mukaan lukien seuraavan vuosikokouksen aikaa. Hallituksen
kokous voi valita väliaikaisen Järjestön jäsenen. Sellaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta hän voi ilmaista
mielipidettään ja tehdä hallituksen kokouksen päätöksiä koskevia ehdotuksia. Hallituksen kokous voi hyväksyä
väliaikainen jäsen Järjestön varsinaiseksi jäseneksi.

§ 13 HALLITUKSEN VELVOLLISUUDET
Järjestön hallitus vastaa näiden sääntöjen nojalla Järjestön hyväksytyn tapahtumasuunnittelun mukaisesta toiminnasta
ja suojelee jäseninsä intressejä.
Hallitus nimenomaan sitoutuu







varmistamaan voimassaolevien lakien ja sääntöjen noudattamista Järjestössä
takaamaan vuosikokouksessa tehtyjen päätösten toteuttamista
suunnittelemaan, johtamaan ja jakamaan Järjestön työtä
vastaamaan Järjestön varoista ja johtamaan niitä
esittämään tilintarkastajille tilinpäätökset jne.
valmistelemaan vuosikokousta

VUOSIKOKOUS JA YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
§ 14 AJANKOHDAT JA ILMOITUS
Vuosikokous on Järjestön ylin päättävä elin. Kokous pidetään 1.6 mennessä hallituksen kokouksen päättämässä
paikassa sekä sen määrämänä päivänä. Järjestön jäsenille ilmoitetaan vuosikokouksesta vähintään 6 viikkoa ennen
kokousta. Kokouskutsu
lähetetään sähköpostitse/postitse tai ladataan Järjestön Dropbox:iin/Facebooksivulle/verkkosivustolle.
Vuosikokouksen esityslistaan voi sisältyä seuraavaa: ehdotus voimassaolevien sääntöjen muutoksista, ehdotus
Järjestön lopettamisesta tai liittymisestä muuhun järjestöön, muut Järjestölle ja sen jäsenille merkittävät asiat.
Hallituksen vuosikertomus, tilintarkastuskertomukset, varojenkäyttösuunnitelma, saadut ehdotukset ja hallituksen
kokouksen väite on tarjottava järjestön jäsenten saataville viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta.
Kokouskutsussa on osoitettava, mistä voi yllä mainittuja asiakirjoja saada.
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§ 15 VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT EHDOTUKSET
Sekä Järjestön jäsenet, että hallituksen kokous voivat esittää ehdotukset vuosikokouksen käsiteltäväksi. Jäsenten tulee
esittää ehdotuksensa hallituksen kokoukselle viimeistään 6 viikkoa ennen vuosikokousta. Hallituksen kokouksen on
laadittava vuosikokousta varten kirjallinen ilmoitus jäsenten ehdotuksista.
§ 16 ÄÄNESTYS
Järjestön jokaisella täysarvoisella jäsenellä on yksi ääni. Toisarvoiset jäsenet osallistuvat käsittelyyn, mutteivät
päätöksentekoon. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan hyväksytään puheenjohtajan
kannattama ehdotusta. Äänestys on suljettu. Äänestetään täyttämällä lomake.
§ 16 PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallituksen kokous on päätösvaltainen jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä tai varamiestä on läsnä.
Vuosikokous on päätösvaltainen kuinka monien jäsenten läsnä ollessa.
§ 18 VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Vuosikokouksessa käsitellään ja kirjataan seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja
Tarkastetaan äänioikeutettujen jäsenten lista
Annetaan tietoja vuosikokouksesta
Vahvistetaan esityslista
.
a Hallituksen vuosikertomus edellisestä vuodesta
b Hallituksen finanssikertomus edellisestä tilivuodesta (tase ja tuloslaskelma)
Esitetään tilitarkastuskertomus viimeisestä tilivuodesta
Päätetään hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta
Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
Hyväksytään toimintasuunnitelma, arvioidaan varojenkäyttö seuraavalle vuodelle
Valitaan
a Järjestön puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi
b puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä kahdeksi vuodeksi
c kolme hallituksen jäsenten varamiestä, jotka olevat virassa vuoroittain, yhdeksi vuodeksi
d kaksi tilintarkastajaa yhdeksi vuodeksi, hallituksen jäsenet tässä tapauksessa eivät saa äänestää
e kolme äänestyslautakunnan jäsentä yhdeksi vuodeksi, niistä yksi määrätään koollekutsujaksi
Hallitus käsittelee Järjestön jäsenten sääntöjen mukaisesti esitettyjä ehdotuksia.

§ 18 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Ylimääräinen vuosikokous katsotaan pidetyksi jos siinä on 1/3 jäsenmäärästä läsnä. Ilmoitus ylimääräisestä
vuosikokouksesta on tehtävä kirjallisesti ja sen on sisältävä kokouksen syitä.
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Sen jälkeen, kun hallituksen kokous saa ilmoitus ylimääräisestä vuosikokouksesta, sen on julistettava ylimääräisestä
kokouksesta 14 päivän kuluessa ja pidettävä kokous kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen saantipäivästä. Ilmoitus
ylimääräisen vuosikokouksen esityslistan luonnoksesta esitetään hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän päivää
ennen kokousta.

Säännöt on hyväksytty ylimääräisessä vuosikokouksessa Murmanskissa 18.3.1997, uudistettu 26.11.2015, uudistettu
16.8.2018 (uudistaja Jan Unga), alkuperäinen versio on kirjoitettu ruotsin kielella.

