KUNTIEN PUTKIMESTARIT RY:N
SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimenä on Kuntien Putkimestarit, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on kuntien vesi- ja viemärihuoltoa hoitavien laitosten, osake-yhtiöiden ja osuuskuntien
palveluksessa olevien suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapito- ja huoltotehtävissä työskentelevien teknikoiden
yhteistoiminnan yleisten edellytysten aikaan saaminen ja kehittäminen sekä jäsenten ammattitaidon edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tutkii uusia työmenetelmiä ja saattaa ne jäsenten tietoisuuteen sekä järjestää jatkokoulutus-, kurssi-, luento- yms. ammattitaitoa kohottavia tilaisuuksia sekä illanviettoja.
3§
Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä jokainen kunnallista vesi- ja viemärihuoltoa hoitavan laitoksen, osakeyhtiön tai
osuuskunnan suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapito- ja huoltotehtävissä työskentelevä, vähintään teknikon tutkinnon suorittanut henkilö. Erikoistapauksissa yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi henkilön ilman teknikon
tutkintoakin.
Yhdistykseen voi kannattajajäseneksi liittyä jokainen täysi-ikäinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jotka yhdistyksen hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy. Kannattajajäsenillä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.
4§
Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.
5§
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitut 10 muuta hallituksen jäsentä, joista puolet on arvalla ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa.
Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nelijäsenisen työvaliokunnan, joka toimii hallituksen päätösten toimeenpanevana elimenä.
6§
Hallituksen jäsenet tulee valita mahdollisimman tasapuolisesti eri puolilta Suomea. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen jos joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 4 jäsentä on
läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. Henkilövaaleissa ratkaisee äänten mennessä tasan arpa.
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
8§
Yhdistyksen tilit pidetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.
9§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse.
10 §
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat, 2. todetaan kokouksen laillisuus, 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi, 4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle, 5. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä näiden varamiehet, 6. käsitellään
muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuussa 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat, 2. todetaan kokouksen laillisuus, 3. esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, 4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
12 §
Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi kahden maksamattoman jäsenmaksun jälkeen, tai mikäli hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on estänyt yhdistyksen päämäärien toteuttamista, taikka vahingoittaa sen
mainetta.
13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksistä.
14 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, varat luovutetaan, yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti yhdistykselle tai yhteisölle, joka toimii vesi- ja viemärihuoltoalalla työskentelevien henkilöiden kehittämiseksi.
15 §
Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain
säännöksiä.

