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1§
Yhdistyksen nimi on"Tilastotieteen opiskelijoiden yhdistys Moodi
ry".
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on olla Helsingin yliopistossa
tilastotiedettä tai ekonometriaa opiskelevien yhdyssiteenä ja toimia
tilastotieteen ja ekonometrian opetuksen ja opiskelun edistämiseksi
ja tehostamiseksi sekä edistää tilastotieteen ja ekonometrian
opiskelijoiden yhteisiä etuja.

3§
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää opintoneuvontaa,
esitelmä-
ja keskustelutilaisuuksia, luentosarjoja ja kursseja,
tutustumiskäyntejä
sekä pitää yhteyttä alan järjestöihin ja harjoittaa
julkaisutoimintaa.

4§
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja
sekä
ottaa vastaan lahjoituksia.

5§
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki tilastotieteen tai
ekonometrian opiskelusta kiinnostuneet Helsingin yliopiston
opiskelijat. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen toimintaansa merkittävästi
edistäneen
ansioituneen tieteenharjoittajan tai yhteiskunnallisessa toiminnassa
ansioituneen henkilön. Kunniajäsenellä ei ole
jäsenmaksuvelvollisuutta eikä
äänioikeutta.

6§
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää
vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Vuosikokous on pidettävä
tammi-helmikuun aikana ja marras-joulukuussa vaalikokous.
Ylimääräinen
kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa
jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta pyytää tietyn asian käsittelyä varten.

7§
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla yhdistyksen
jäsenillä,
paitsi kunniajäsenillä. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun
se on
laillisesti kokoonkutsuttu.
Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella
sähköpostilistalla tai muussa vastaavassa Helsingin yliopiston
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ylioppilaskunnan äänenkannattajassa vähintään viikkoa ennen
kokousta.

8§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
b) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
c) esitetään toimintakertomus sekä tilit edelliseltä tilivuodelta ja
tilintarkastajien lausunto
d) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja
vastuuvelvollisille
e) käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle
vuodelle
f) vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksun
suuruudesta
g) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
h) käsitellään mahdollisesti muut esille tulevat asiat

9§
Yhdistyksen vaalikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen
10§:n
mukaisesti. Hallitus astuu toimeensa 1. tammikuuta.

10§
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii ja yhdistystä edustaa
hallitus,
jonka toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen
puheenjohtajaksi, taloudenhoitaja ja kahdesta yhdeksään (2-9) muuta
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen tehtävänä on johtaa
yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokouksen hyväksymän
toimintasuunnitelman mukaan ja säännöissä mainittujen
tarkoitusperien
mukaisesti, huolehtia yhdistyksen varainhoidosta sekä valmistella
yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat.
Yhdistyksen tilivuotena on tammikuun 1. päivänä alkava ja joulukuun
31. päivänä
päättyvä ajanjakso. Hallitus on päätösvaltainen kun kokouksen
puheenjohtajana toimivan yhdistyksen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan
lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä.

11§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai
taloudenhoitaja
yksin tai muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

12§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa,
mikäli
muutosehdotuksista on mainittu kokouskutsussa ja mikäli ne
hyväksytään kolmen neljäsosan
ääntenenemmistöllä.
Yhdistys voidaan purkaa sääntöjenmuutosjärjestyksessä, mikäli
asiasta on
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kokouskutsussa mainittu.
Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi yhdistyksen
tarkoitusperiä lähellä olevien toimintamuotojen kehittämiseen.


