
NAISYHDISTYKSEN

SÄÄNNÖT.

i §.

koitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja
siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen
asemansa parantamiseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on kunta
(kaupunki).

Tarkoituksensa saavuttamiseksi panee yhdistys kokouksissaan
ja niiden ulkopuolellakin toimeen keskusteluja ja esitelmiä, jul-
kaisee kirjasia, sanomalehtikirjoituksia, jakaa stipendejä sekä
harjoittaa muutakin käytännöllistä, sen tarkoituksia edistävää
tointa.

..... Naisyhdistyksen tar-

omaksunut Suomen Naisyhdistyksen periaatteet, on liittynyt sen
haaraosastoksi, säilyttäen' kuitenkin oikeuden itsenäiseen toimin-
taan.

Naisyhdistys, joka on

Yhdistys voi jonkun" jäsenensä ehdotuksesta ottaa jäsenek-
seen hyvämaineisen naisen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituk-
sen ja tahtoo työskennellä sen hyväksi.



markkaa.

7 §•

muuta jäsentä.

Miesten ottamisesta jäseniksi olkoon yhdistys oikeutettu
erikseen päättämään.

Kunniajäsenekseen voi yhdistys kutsua henkilön, jonka toimi
on erikoisesti edistänyt yhdistyksen tarkoituksia.

Jäsen eroaa yhdistyksestä, jos hän siitä tekee ilmoituksen
taikka kaksi vuotta peräkkäin jättää 6 §:ssä mainitun vuosimak-
sunsa suorittamatta eikä huomautuksen siitä saatuaan sitä maksa.
Jäsen, joka vahingoittaa tai vastustaa yhdistyksen tarkoitusperiä,
voidaan siitä eroittaa suljetuin lipuin tehdyllä äänestyksellä, jos
kolminkertainen enemmistö asiaa kannattaa.

Jäsenen vuosimaksu on markkaa. Kerta-
kaikkiaan suoritettava jäsenmaksu on vähintään

Vakinaiseksi jäseneksi pääsee se, joka 20 vuotta peräkkäin
on maksanut vuosimaksunsa tai 2 vuotta peräkkäin maksaa
yhteensä markkaa.

Yhdistyksen kokous pidetään niin usein, kuin asiat] sen vaa-
tivat taikka kaksikymmentä jäsentä sen kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava ainakin
yhdessä paikkakunnan sanomalehdessä tai annettava jollakin
muulla yhdistyksen päättämällä tavalla. Muut tiedonannot toi-
mitettakoon jäsenille samalla tavalla.

Yhdistyksen juoksevia asioita hoitaa sen hallituksena johto-
kunta, jonka muodostavat yhdistyksen toimihenkilöt sekä .

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja on päätösvoipa,
kun 2/

3 sen jäsenistä on saapuvilla.

Yhdistyksen toimivuosi on kalenterivuosi, jolta sen tilit
päätetään ja vuosikertomus annetaan.



10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja ja rahas-
tonhoitaja (sihteeri) kumpikin erikseen, paitsi velkasitoumuk-
sissa, jotka allekirjoittavat puheenjohtaja ja rahastonhoitaja
yhdessä. Yhdistyksen puolesta kantaa ja vastaa sen puheen-
johtaja.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoja ja testamentteja. Jos
ne ovat annetut määrättyyn tarkoitukseen, ovat varat hoidettavat
ja käytettävät mainittujen määräysten mukaisesti, kuitenkin siten,
että yhdistys hoitokustannuksiin lukee itselleen vuosittain puoli
prosenttia pääomasta.

Vuosikertomuksen painatukseen ja postikuluihin suorittaa
haaraosasto joka vuosi helmikuun kuluessa Keskusyhdistykselle
vähintään yhden markan kultakin jäseneltään.

12 §.

13 §.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa, viimeistään
20 päivänä. Siinä käsitellään alla luetellut asiat:

l:ksi; esitetään puheenjohtajan laatima vuosikertomus, rahas-
tonhoitajan laatimat tilit sekä tilintarkastajain niistä antama
lausunto, jonka jälkeen päätetään tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ynnä niistä toimenpiteistä, joihin edellä mainitut asiat
saattavat antaa aihetta;

2:ksi; valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen toimihenkilöt,
jotka ovat puheenjohtaja, yksi; tai useampia varapuheenjohtajia,
yksi tai kaksi sihteeriä ja rahastonhoitaja, sekä _

johtokunnan muuta jäsentä;
3:ksi; valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi vara-

tarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä; sekä
4:ksi; käsitellään muut yhdistyksen toimihenkilöiden esittä-

mät asiat sekä myöskin asia, jonka ehkä joku jäsen on viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen kokousta johtokunnalle esittänyt ja
josta tämä on antanut lausuntonsa.



14 §

15 §.

16 §.

17 §,

Helsinki 1922 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjap. Oy.

Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ja jos
äänet sattuvat tasan, katsotaan päätökseksi se mielipide, jota
puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa arpa rat-
kaisee.

Tehty päätös tarkistetaan seuraavassa kokouksessa, ellei
kokous kaksinkertaisella äänten enemmistöllä päätä sitä heti
toimittaa, julistaen asian kiireelliseksi.

Valtakirjalla ei voida ottaa osaa äänestykseen eikä vaaliin.
Vaalit toimitetaan umpilipuin ja äänestyksetkin, jos joku jäsen
sitä vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa saattaa sen suostumuksella olla
läsnä yhdistykseen kuulumatonkin henkilö, ollen hänellä silloin
oikeus ottaa osaa keskusteluihin, mutta ei päätösten tekemi-
seen.

Sääntöjen muutosta tai yhdistyksen toiminnan lopettamista
tarkoittava ehdotus on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähin-
tään kuukautta ennen vuosikokousta ja silloin pantava pöydälle
vuosikokoukseen, jonka kutsussa puheena olevan asian' käsittele-
minen on mainittava. Tullakseen hyväksytyksi tulee ehdo-
tuksen saavuttaa kaksinkertaisen äänten enemmistön kannatus.

Ennenkuin vuosikokouksessa otetaan käsiteltäväksi tämän
pykälän 1 kappaleessa mainittu ehdotus, on siitä annettava tieto
Suomen Naisyhdistykselle.

Jos yhdistys päättää lopettaa toimintansa, päättäköön sama
vuosikokous, mille laitokselle tai samankaltaisen harrastuksen
hyväksi toimivalle yhtymälle yhdistyksen varat ovat luovutettavat.
Asiasta on tehtävä ilmoitus Suomen Naisyhdistykselle.


