SKÅL INTERNATIONAL TURKU RY: N SÄÄNNÖT
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
• Yhdistyksen nimi on SKÅL INTERNATIONAL TURKU RY.
• Yhdistyksen kotipaikka on Turku.
• Yhdistys on Skål International (Association of Travel and Tourism Professionals) – järjestön sekä Skål International
Suomen Kansalliskomitean jäsen.
• Yhdistys noudattaa Skål Internationalin kulloinkin voimassa olevia sääntöjä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa Suomen lain,
viranomaissääntöjen tai näiden sääntöjen kanssa. Ristiriidan sattuessa noudatetaan Suomen lakia,
viranomaissäännöksiä tai näitä sääntöjä.
2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on
• Toteuttaa järjestön slogania ”Doing Business among friends” ja samalla toimia ystävyyttä kehittävänä yhdyssiteenä
matkailualalla toimivien henkilöiden välillä sekä edistää hyvää tahtoa ja keskinäistä ymmärtämystä maailmassa
kansainvälisen matkailun avulla.
• edistää matkailun kestävää kehitystä ja tukea kansainvälisen järjestön kulloinkin painottamia teemoja
• olla aktiivinen toimija ja vaikuttaja Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisessä ja alueen tunnetuksi
tekemisessä
• tukea jäsentensä sekä alalle kouluttautuvien ammattitaidon kehittämistä
• kerhon tulee antaa jäsenilleen perustiedot Skål International –järjestön hallinnoiman Florimond Volkaert –nimisestä
hyväntekeväisyyssäätiöstä sekä sen toiminnasta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• järjestää jäsenillee matkailuun liittyviä seminaareja, opintomatkoja, koulutus ja muita vastaavia tilaisuuksia, sekä
ylläpitää tiedotustoimintaa
• ylläpitää yhteyksiä Skål International -järjestöön, muihin Skål -yhdistyksiin ja harrastaa yhteydenpitoa muihin Skålyhdistyksiin ns. Twinning –toiminnan kautta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
• Järjestää huvi- ja virkistystapahtumia
• Voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia
3 § JÄSENET
Yhdistyksessä on:
1) Aktiivijäseniä:
henkilöitä, joilla tulee olla hyvä maine ja vähintään kolmen vuoden ammattikokemus sekä täysipäiväinen johtava tai
vastuullinen asema matkailuun ja matkustamiseen välittömästi ja/tai läheisesti liittyvillä toimialoilla. Mikäli aktiivijäsen
ei enää täytä jäseneksi pääsyn edellytyksiä, hänen tulee erota yhdistyksestä tai hakeutua liitännäisjäseneksi.
2) Young Skål -jäseniä
ns. ”nuoria” jäseniä, joita ovat 18 – 25 –vuotiaat matkailualaa opiskelevat henkilöt tai 20-29 –vuotiaat matkailualalla
toimivat nuoret ammattilaiset
3) Eläkeläisjäseniä
4) Liitännäisjäseniä:
entisiä aktiivijäseniä, jotka ovat olleet aktiivijäseniä vähintään viisi vuotta, mutta jotka ovat ammattinsa muutoksen
tähden menettäneet aktiivijäsenyydeltä vaadittavat edellytykset, mutta pysyvät edelleen vastuunalaisessa asemassa
matkailualaa lähellä olevalla alalla.
5) Kunniajäseniä jäseniä, jotka ovat erityisesti ansioituneet paikallisessa, kansallisessa tai kansainvälisessä Skål
toiminnassa. Kunniajäsenenä voi myös olla henkilö, joka on ansiokkaasti vaikuttanut Skål toimintaan tai muutoin
toiminut matkailun hyväksi mutta joka ei muutoin täytä jäsenyyden ehtoja. Hallitus tekee päätöksen
kunniajäsenyydestä jäsenen/jäsenten ehdotuksen pohjalta.
•
•

Yhdistys ei saa asettaa jäsenilleen minkäänlaisia rajoituksia, jotka johtuvat heidän sukupuolestaan, iästään, rodustaan,
uskonnostaan, poliittisesta katsontakannastaan tai sosiaalisesta asemastaan.
Kukaan ei voi olla jäsenenä enemmässä kuin yhdessä Skål -yhdistyksessä kerrallaan.

•

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

4 § JÄSENEKSI EHDOTTAMINEN JA JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
• Yhdistyksen jäseneksi ehdottaminen tapahtuu yhdistyksen kutsusta. Kaikkien ehdotettavaksi esitettävien henkilöiden
tulee täyttää Skål International sääntöjen mukaiset ehdot. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä vain sellainen
henkilö, joka sitoutuu noudattamaan Skål Internationalin sääntöjä.
• Jäsenanomukset on tehtävä yhdistykselle kirjallisesti tähän tarkoitetuilla kaavakkeella ja anomusta on kahden
aktiivijäsenen puollettava. Puoltavien jäsenten tulee olla ollut yli kaksi vuotta yhdistyksen jäsenenä ja he eivät voi
työskennellä samassa yrityksessä kuin jäseneksi ehdotettu.
• Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenanomukset ja päättää jäseneksi hyväksymisestä.
5 § JÄSENYYDEN SIIRTÄMINEN
• Jäsen, joka muuttaa toiselle paikkakunnalle, voi anoa yhdistyksen sihteerin kautta siirtoa tällä paikkakunnalla toimivaan
yhdistykseen.
6 § JÄSENEN OIKEUDET
Yhdistyksen aktiivijäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, ovat oikeutetut:
•
•
•
•

ottamaan osaa kaikkiin yhdistyksen järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä osallistumaan Skål Internationalin
järjestämään toimintaan niillä ehdoilla, jotka toiminnan järjestäjä määrää.
äänestämään kokouksissa yhdellä äänellä. Äänestäminen ei saa tapahtua valtakirjalla
vastaanottamaan luottamustehtäviä yhdistyksen tai Skål Internationalin piirissä.
Jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, saa ko. vuodeksi kaikki sääntöjen tarkoittamat jäsenoikeudet ja Skål
Internationalin jäsenkortin, joka oikeuttaa osallistumaan myös Skål Internationalin toimintaan

Young Skål, eläkeläis-, liitännäis-, kunnia- ja yrityskannattajajäsenet, edellyttäen, että ovat maksaneet jäsenmaksunsa, saavat
ilman äänioikeutta ottaa osaa kokouksiin ja tilaisuuksiin, joista mainitaan tämän pykälän ensimmäisessä kohdassa.
Liitännäisjäsenillä ei ole oikeutta toimia yhdistyksen hallintotehtävissä.
7 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
• Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 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.
• Jäsen, joka eroaa päivämäärän 28.2. jälkeen, on velvoitettu maksamaan kyseisen vuoden jäsenmaksu.

8 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
• Jokaisen uuden jäsenen on maksettava liittymismaksu ja vuosittainen varsinainen jäsenmaksu. Jäsenen on maksettava
vuosittainen jäsenmaksu, jos hänelle ei ole erikseen annettu siitä vapautusta näihin sääntöihin kirjatulla perusteella.
Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous hallituksen esityksen pohjalta.
• Hallituksen on määrättävä tilikauden jäsenmaksun suorituspäivä siten, että yhdistys suoriutuu kansainvälisistä ja
kansallisista jäsenmaksuvelvoitteistaan, kuten niistä on erikseen määrätty. Uusien jäsenien osalta kuitenkin 60 päivän
kuluessa siitä, kun heidät on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi.
• Siinä tapauksessa, että jäsen vaihtaa yhdistystä, ei hänen tarvitse maksaa kahta jäsenmaksua siirtymisvuodelta.
Hallituksessa on oikeus erityisen painavista syistä, kuten esimerkiksi jäsenen toiseen yhdistykseen siirtymisen, hänen
vakavan sairautensa tai huomattavasti vaikeutuneen taloudellisen tilansa takia, vapauttaa jäsen jäsenmaksun
suorittamisesta.
• Jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuaan näiden sääntöjen mukaisesti, voidaan hallituksen päätöksellä
erottaa yhdistyksestä.
9 § HALLITUS
• Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen syyskokouksen valitsemina jäseninä:
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Hallituksen edellinen puheenjohtaja osallistuu hallituksen
työskentelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella.
• Hallitus valitsee itselleen sihteerin, rahastonhoitajan ja tiedottajan. Hallitus voi tarvittaessa kutsua avukseen toimikuntia
ja ottaa palvelukseensa toimihenkilöitä sekä määrätä heidän palkkionsa.
• Hallituksen jäsenen toimikausi on kalenterivuosi.
• Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen,
kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla. Hallitus on kutsuttava koolle, kun vähintään kolme sen jäsentä sitä vaatii.
• Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneet osallistumaan kokoukseen, valitsevat läsnä olevat jäsenet
keskuudestaan yhden jäsenen johtamaan kokousta. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys ei voi tapahtua valtakirjalla.
Äänestys on toimitettava salaisena suljetuin lipuin, jos joku jäsenistä sitä pyytää.
10 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
• Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
11 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
• Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
• Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
• Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja
syyskokous syys-joulukuussa 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 aktiivijäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
• Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
14 § 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 toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. 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 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi sekä
määrätään heidän mahdolliset palkkionsa.
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
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.

•

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten keskuudesta. Ollakseen vaalikelpoinen henkilön
tulee olla toiminut vähintään kaksi vuotta yhdistyksen aktiivijäsenenä.

•

Toiminnantarkastajat valitaan yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten keskuudesta. Ollakseen vaalikelpoinen henkilön
tulee olla toiminut vähintään kaksi vuotta yhdistyksen aktiivijäsenenä. Hallituksen jäsen ei saa toimia yhdistyksen
toiminnantarkastajana.

15 § 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 muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Mikäli Skål Internationalin säännöt muuttuvat, yhdistyksen tulee tarkistaa sääntöjään vastaavasti, ellei se ole vastoin
lakia tai viranomaissäännöksiä tai yhdistyssääntöjä.
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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