
Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y.
— Paneuropeiska Föreningen i Finland

r. f.

Säännöt.

1 §. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Pan-
europalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska
Föreningen i Finland I', f. ja sen koii-
paikk;)' Helsingin kaupunki.

2 §. Yhdistyksen tarkoituksen.a on levii-
liiii ja syvenlää eufopalaisla yhteisiunloa
ja KuiiisainMHion 1 mitemu.sta sekä edisiiiiä
europa laisten valtioiden yhteistoimintaa.

JS §. Yhdistys on. yhteistoiminnassa sa-
moihin piiä:inä'änin .pyrkivien kansainvälis-
ten järjestöjen karussa.

4§, Ohjelmansa toteuttamiseksi yhdis-
tys järjestää kokouksia sekä. esitelmä-,
luento- ja juhlatilaisuuksia, toimittaa sa-
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Jäsenet ottaa yhdistyksen neuvosto.

nomalehtiin uutisia ,su kirjoituksia, 'har-
joittaa omaa julkaisutoimintaa, järjestää
keirho- y. m, s. työ'ta ja avustaa, lähettä-
mälilfi puhujia sekä antamalla käytettäväksi
kirjoituksia ja asiatietoja, valistus- y. m.
järjestöjä nallen halutessa tehdä tunnetuksi
liiton «lusta.mia aatteita.

s§. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä
Suomen kansalaille'!) tai Kuoinesisa toimiva,
järjestö.

6§. Jäsenmaksun määrää vuosittain
yhdistyksen neuvosto.

Vuosimaksu on oleva väihinlään 20 mark-
kaa. Suorittamalla neuvoston nrääTätimän
kertakaikkisen maksun vapautuu jäsen
vuosimaksujen suorittamisesta.

7 §. Neuvosto voi erottaa jäsenen, joka
on toiminut vastoin 1 yhdistyksen tarkoitus-
periä.

(S §. Yihdistys saattaa muodostua pai-
kallisia työpiirejä,, jotka kuitenkaan eivät
ole juriidisia henkilöitä.

9 §. Yhdistyksen 'hallituksena toimii vuo-
deksii kerrallaan valittu neuvosto, johon
kuukivat yhdistyksen p'll'heenjohtaja, mo-
lemmat varapuheenjohtajat ja 12 jäsentä.



Neuvosto valitaan yhdistyksen syyskokouk-
sessa vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajan ollessa estettynä hoitaa
tiänen tehtäviään ensi sijassa iältään van-
hempi varapuheenjohtaja.

Neuvosto on oikeutettu täydentämään
itseäänl enintään seifsemäillä 'kunniajäse-
nellä ja enintään kolm-elda vuodeksi kerral-
liian kutsutuilla nerivoa-aiitavallia jäsenellä.

Kunnia- ja neuvoa-antavilla jäsenillä on
oikeus osallistua neuvoston koko-uksiin il-
man äänioikeutta.

!»>»>,'ln,
11 §. Juoksevia asioita hoitamaan ja

neuvoston käsiteltäviä kysymyksiä valmis-
tamaan asettaa neuvosto seitsenhenkisen
työvaliokunnan, jkxhon 'kuuluvat piAeen-
johtaja, varapuheenjohtajat, rahastonhoi-
taja ja 2 muuta neuvoston 1 varsinaista jä-
sentä, selkä .sihteeri.

12 §>, Neuvosto kokoontuu 'pulieenjoiTta-
ji)n lai vähintään viikon varsinaisen jäisc-
men aloitteesta sihteerin toimittamasta kir-
jallisesta kutsusta.

Neuvosto on päätösvaltainen puheenjo-h-



tajan ja vähintään meljäii väesi im isen jäse-
nen läsnäollessa.

13 §. Työvaliokunta kokoontuu puheen-
johtajan tai' rahastonhoitajan aloitteesta
sihteerin kutsumana.

Työvaliokunta on päätösvaltainen pu-
heenjohtajan ja kahden jäsenen läsnäollessa.

14 §. Yhdistyksen nimen kirjoittavat
seuraavat toimihenkilöt, kaksi yhdessä : pu-
heen johtaja, varapuheen johta jat, rah a ston -

hoitaja ja sihteeri.
15 §, Yhdistyksen tilit päätetään kalen-

terivuosittain ja ne on neuvoston kerto-
muksen kera ■viimeistään helmikuuni 15 ipäi-
vänä lähinnä seuraavana vuonna annet-
tava tarkastettaviksi yhdistyksen valitse-
malle tilintarkastajille, jotka 2 (viikon ku-
luessa sen jälkeen ovat velvolliset anta-
ma an tarkastus'kertOM'N ksensa ,

16 §. Yhdistyksen varsimaisia kokouksia
pidetään vuosittain kaksi, toinen niistä,
syyskokous,, marraskuussa ja toinen, kevät-
kokous, maaliskuussa. Ylimääräisiä kokouk-
sia 'pidetään silloin kuin neuvosto katsoo
sen tarpeelliseksi.

yhdistyksen kutsuu koolle sen puiheeni-
jdfotaja ilmoituksella, joka vähintään kaksi



viikkoa ennen kokousta on julkaistava ai-
nakin kahdessa Helsingissä ilmestyvässä
lehäessä tai yhdistyksen omassa äänenkan-
nattajassa. Muut tiedommrrot toimitetaan
samalla taialla yhdistyksen .jäsenille.

17 §. Syyskokouksessa
valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi

yhdistykselle puheenjohtaja sekä kaksi va-
rapuheenjohtajaa,

valitaan neuvostoon seuraavaksi kalen-
terivuodeksi 12 varsinaista jäsentä.

käsitellään neuvoston -seuraavaa vuotta
varten laatima tulo- ja menoarvio ja ■toi-
mintasuunnitelma.

'käsitellään neuvoiston muut syyskokouk-
selle tekemät esitykset sekä n-euvoston työ-
valiokunnalle vä( hijitä'ä-ii' /viikkoa ennen 'ko-
kousta tehdyt yhdistyksen jäsenten aloit-
teet, ja

valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
I.S §. Kevätkokouksessa

lellii iin neuvoston tiili- ja toiminta-
ket-tomus sekä tilintarkastajain kertomus,
vahvistetaan tiLi npäätös ja päätetään tili-
ja 'vastuuvaipaudwi myöntämisestä meuvos-
tolle.

valitaan seui'aava'H vuoden tilien ta?'kas-
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lajiksi kaksi varsinaista ja kaksi varatilin-
tarkastajaa,

!ki!B>t('l>iiil>, neuvoston kevätkokoukselle
tekemät esitykset sekä neuvoston työvalio-
kunnalle väihintään viikko;) ennen, kokousta
tehdyt yhdistyksen jäsenten aloitteet, ja

valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
19 §. Sääntöjen muutokset on 'hyväk-

syttävä joko syys- tai 'kevätkokouksessa vä-
hintään kahden kolmasosan saapuvilila ole-
vista jäsenistä niitä kannattaessa.

20 §. Yhdistyksen purkamisesta on teh-
tävä yhdenmukainen päätös kahdessa, vä-
hiniääii kuukauden väliajoin pidetyssä 'ko-
kouksessa, ja vaaditaan päätöksen pätevyy-
teen neljä viidesosaa kokouksissa annetuista
äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovut el aan

.sen omaisuus käytettäväksi yhdistyksen
tarkoitusperää vastaavalla tavalla, josta
yhdistyksen kokouksessa päätetään.

21 §. Muuten noudatetaan voimassaole-
van yhdistyslain määräyksiä.

Val tionenviiston kirja.p«iiiu.
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