
Suomen Opettajain Rauhanliiton
säännöt.

i §.

Yhdistyksen nimi on Suomen Opettajain Rauhanliitto
— Finlands Lärares Fredsförbund, ja sen kotipaikka on
Helsinki.

2 §.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia maailmanrauhan aat-

teen hyväksi, levittämällä tämän aatteen harrastusta

Suomen opettajistoon.
3 §.

Yhdistys pyrkii tarkoitustensa perille
harjoittamalla rauhanasiaa selvittävää valistustoimin-

taa etenkin Suomen opettajiston keskuudessa,
levittämällä tietoja Kansainliitosta ja sen toiminnasta

sekä herättämällä ymmärtämystä siihen,
järjestämällä pohjoismaisia ja kansainvälisiä kursse-

ja ja kokouksia sekä toimimalla Suomen opettajien nii-
hin osallistumisen hyväksi,

toimimalla sen hyväksi, että kansainliittotyötä ja maa-
ilmanrauhanliikettä koskevia esitelmiä ja alustuksia pi-
detään opettajain- ja koulukokouksissa, että näitä ky-
symyksiä koskevaa kirjallisuutta on niissä saatavana
sekä että samoja kysymyksiä koskevia kirjoituksia jul-
kaistaan, opettajain lehdissä,

yhdistyksellä on oikeus työnsä tukemiseksi ottaa vas-
taan lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella
luvalla toimeenpanna varojen keräyksiä.

4 g.
Yhdistys kuuluu erikoisosastona Suomen Rauhanliit-

toon, ollen oikeutettu samaan edustukseen S. Rauhan-
liiton vuosikokouksessa kuin sen paikallisyhdistykset,
suorittaen paikallisyhdistyksille määrätyt maksut selkä
antaen Liitolle vuosikertomuksensa.

Yhdessä Skandinavian maiden samanlaisten järjestö-
jen kanssa yhdistys muodostaa liittymän Pohjoismaiden
Opettajain Rauhanliitto.

5 §.

Jäseniksi yhdistykseen otetaan Suomen koulujen opet-
tajat ja muut henkilöt, jotka harrastavat kasvatuksen
ja koulun asiaa, hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja joita
johtokunta jäseniksi hyväksyy. Jäseniksi otetaan sekä
helsinkiläisiä että muilla paikkakunnilla asuvia.

Jäsen ...■■.-; suorittamaan yhdistykselle vuosi-
maksun," jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen,
joka toimii yhdistyksen tarkoituksia vastaan.

6 §.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään touko—syyskuun
aikana.

Muina aikoina kokoontuu yhdistys johtokunnan kut-
susta, joka on julkaistava »Rauhaa kohti» ja »Frid på
jorden» lehdissä tahi vastaavissa yhdistyksen äänenkan-
nattajina olevissa lehdissä vähintäin kaksi viikkoa ennen
kokousta. Tiedonannot jäsenille yhdistyksen asioista toi-
mitetaan samojen lehtien välityksellä.

Vaaleja ja äänestyksiä esitettyjen ehdotusten johdosta
voidaan myös järjestää siten, että jäsenet määräajan ku-
luessa lähettävät vaali- tai äänestyslippunsa johtokun-
nalle.

7 §.

Vuosikokouksessa esitetään seuraavat asiat:

1) esitetään johtokunnas tekemä vuosikertomus sekä
jäsentilasto,

2) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain. lausunto
sekä päätetään rahastonhoitajan ja johtokunnan tiliva-
paudesta,

3) päätetään jäsenmaksusta,
4) valitaan vuodeksi puheenjohtaja ja kolmeksi vuo-

deksi kaksi johtokunnan jäsentä ynnä yksi varajäsen
erovuorossa olevien tilalle; vaalit tapahtuvat suljetuin
lipuin, ellei kokous yksimielisesti toisin päätä,

5) määrätään yhdistyksen edustajat S. Rauhanliiton,
vuosikokoukseen,

6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi vara-
miestä tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja taloutta,

7) määrätään mikäli mahdollista seuraavan vuosiko-
kouksen tarkempi aika ja paikka,

8) käsitellään muita johtokunnan tai jonkun jäsenen
ehdottamia asioita.

8 §.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen tekemiä päätöksiä
toimeenpanee johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja
ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Johtokunnasta:
eroaa vuosittain puheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä
yksi varajäsen, ensin arvan ja sitten vuoroa mukaan.

Yhdistyksen varoista on johtokunta vastuussa.
Yhdistyksen toiminimen merkitsevät puheenjohtaja ja

sihteeri yhdessä.
Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.

9 §.

Puheenjohtaja valvoo yhdistyksen etuja, johtaa ko-
kouksissa puhetta, edustaa sitä milloin ei sääntöjen mu-
kaan toista edustajaa ole valittu, sekä varmentaa alle-
kirjoituksellaan yhdistyksen sitoumukset ja rahanmaksu-
määräykset.

Johtokunta valitsee keskuudestaan seuraavat toimihen-
kilöt:

1) varapuheenjohtajan,
2) sihteerin, joka pitää pöytäkirjaa ja jäsenluetteloa,

antaa jäsenlippuja ja huolehtii vuosikertomuksen laati-
misesta,

3) rahastonhoitajan, joka pitää huolen saatavien ja
suoritettavien maksujen hoidosta, sekä toimittaa tilit
tammikuun kuluessa johtokunnalle, tilintarkastajille jä-
tettäviksi.

10 §.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoas-
taan yhdistyksen vuosikokouksessa tahi kirjallisella ää-
nestyksellä, johon yhdistyksen kaikille jäsenille anne-
taan tilaisuus ottaa osaa, kahden kolmasosan enemmis-
töllä, ja ne astuvat voimaan, jos S. Rauhanliiton kes-
kushallitus ne hyväksyy. Tehdyt muutosehdotukset esit-
tää jäsenille johtokunta liittäen niihin oman lausunton-
sa. Jos muutosehdotus hyväksytään, esittää johtokunta
sen viipymättä S. Rauhanliiton keskushallitukselle vah-
vistettavaksi.

H §•

Yhdistystä ei voida lakkauttaa niin kauan kuin 10 jä-
sentä sitä vastustaa.

Jos yhdistys lakkaa, lankeevat sen varat Suomen Rau-
hanliitolle.

Jos yhdistys ehdotetaan irroitettavaksi S. Rauhanlii-
tosta, voidaan päätös hyväksyä ainoastaan jos 2/3 jäse-
nistä sitä kannattaa.

Tampere 1932 Krist. Työv. Kirjapaino.




