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SUOMEN RAUHANLIITON SÄÄNNÖT.

I§. Suomen Rauhanliitto toimii Kristuksen rakkauden-
opin perusteella rauhanaatteen kehittämiseksi maassamme
ja tahtoo osaltaan vaikuttaa siihen suuntaan, että sotava-
rustukset ja sota lakkaisivat ja että kansojen välillä sattu-
neet erimielisyydet ja riitaisuudet ratkaistaisiin sovinto-
oikeudessa.

Yhdistys liittyy Bernin kansainvälisen rauhantoimiston
välityksellä kansainväliseen rauhanliikkeeseen.

2 §. Tarkoituksensa toteuttamiseksi toimittaa liitto jul-
kisia esitelmiä ja keskustelukokouksia, levittää joko itse
toimittamiaan kirjoituksia tahi muitten kustantamia rauhan-
aatetta selittäviä lehtiä ja kirjoja, perustaa kirjastoja rauhan-
aatetta valaisevien kirjojen lainausta varten, muodostaa eri
seuduille toimistoja tahi haaraosastoja ia vahvistaa niille
toimintaohjeet.

3 §. Jäseneksi Suomen Rauhanliittoon pääsee jokainen,
joka hyväksyy liiton ohjelman ja tahtoo edistää sen tar-
kotusta. Jäseneksi voi ilmoittautua joko kiijallisesti suoraan
johtokunnalle tahi jonkun liiton jäsenen.välityksellä. Jäse-
net ottaa ja hyväksyy johtokunta.

Kunniajäsenekseen voi liitto kutsua henkilöitä, jotka
huomattavammin ovat rauhanaatetta edistäneet.

4 §. Jäsenmaksu on vuodelta vähintäin 3 markkaa.
Henkilö, joka yhtaikaa suorittaa 30 markkaa, an liiton
vakinainen jäsen ja on vapaa vuotuisista jäsenmaksuista.
Samoin se, joka 20:nä vuotena on säännöllisesti jäsenmak-
sunsa suorittanut. Jokainen jäsen saa liiton jäsenkortin ja
vuosittain vapaasti liiton toimittamia tahi hankkimia rauhan-
aatetta selvittäviä julkaisuja.



5 §. Johtokuntaan kuuluu esimies ja kuusi jäsentä
sekä kaksi varajäsentä. Esimies ja varajäsenet valitaan
vuodeksi kerrallaan, mutta väkinäiset jäsenetkahdeksi vuo-
deksi. Ensimmäisenä vuonna kuitenkin eroaa 3 jäsentä
arvalla, muina vuoronsa mukaan.

Johtokunta kokoontuu esimiehen kutsumuksesta. Se on
päätösvaltainen, jos läsnä on esimies tahi varaesimies ja
kaksi johtokunnan jäsentä.

Johtokunta valitsee heskuudestaan varaesimiehen, kir-
jurin ja rahastonhoitajan sekä tarpeen mukaan muitakin
toimihenkilöitä joko omasta keskuudestaan tahi liiton jä-
senistä.

johtokunta toimii liiton puolesta, panee käytäntöön,
mikäli mahdollista, vuosikokouksen päätökset, valmistaa
vuosikokouksen ohjelman, laatii esitykset vuosikokoukseen
ja toimii muuten voimien ja varojen mukaan liiton ohjel-
man toteuttamiseksi.

6 §. Vuosikokouksensa pitää liitto vuosiko-
koukin määräämällä paikkakunnalla ja esittämänä aikana.
Liina esitetään i

1) vuosikertomus ja tilit sekä tilintarkastajain lausunto,
2) päätetään tilivapaucten johtokunnalle.

valitaan suljetuilla lipuilla johtokuntaan seuraavaksi
kaienterivuoäekzi eäimies ja kaksi varajäsentä «eka kan-
clekzi vuotieksi kolme vakinaista jäsentä.

4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ynnä kaksi varaiar-
kastajaa sekä manclollisesti muitakin toimihenkilöitä.

5) keskustellaan ja päätetään johtokunnan tahi jonkun
jäsenen esittämistä asioista ja

d) valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
? Esimies on liiton puolesta vastaava toimihenkilö

ja kuuluu hänen tehtäviinsä:
l) kutsua kokoon johtokunta ja johtaa asiain käsitte-
3en Kokouksis3a,



2) säilyttää liiton asiakirjat ja olijata virkailijoita pää-
tö3ten ja zääntöjen mukaiBeen toimintaan,

3) kirjoittaa kirjurin kanssa liiton puolesta asiakirjoi-
hin allekiijoitukset ja

4) avata vuosikokous ja johtaa sen toimintaa, ellei
kokokous halua valita tilaisuuttaa varten eri puheenjohtajaa.

Kirjuri merkitsee johtokunnan päätökset pöytäkirjaan
ja panee käytäntöön esimiehen kanssa liiton vuosikokouk-
sen tahi johtokunnan antamia tehtäviä.

Rahastonhoitaja tallettaa liiton rahat johtokunnan mää-
räämällä tavalla, kerää jäsenmaksut ja merkitsee jäsenet
eri luetteloon, tekee tilit ja päättää ne kalenterivuosittain
sekä antaa ne hyvissä ajoissa ennen vuosikokousta tilintar-
kastajien tutkittavaksi.

luitten virkailijain telitävät 3uunnittelee jontokunta.
8 §. näitten sääntöjen muntwmisesta tani

liiton !akl<auttamiBe3tg voi jontokunta vuo3ikokoul<3elle
tenclä joko omasta tani e6elli3en vuo3ikokouk-
3en päätök3ien perusteella ja tulee Kokouk3en läsnäole-
vi3ta jäseniLtä livväksvä, ennenkuin ne
käytäntöön otetaan.

liitto päätetään lakkauttaa, niin on 3en omaisuu3
annettava jononkin raunanaatetta eäistävään tarkoitukseen.

Tampereen Zentraalikirjapaino, 1909


