
Resonanssi ry:n hallinto-ohjesääntö

1§ Sen lisäksi mitä Resonanssi ry:n säännöissä yhdistyksen hallinnosta mainitaan,

noudatetaan yhdistyksen toiminnassa tätä ohjesääntöä.

2§ Muut toimintaa ohjaavat ohjesäännöt ovat:

1) Ansiomerkkiohjesääntö

2) Nauhaohjesääntö

3) Ohjesääntö ICPS 2018 Helsinki –toimikunnasta

3§ Hallitus voi antaa vuotuis-, määräikais-, tai toistaispäätöksiä. Hallituksen tulee

pitää niistä luetteloa.

4§ Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen järjestäytymiskokouksen koolle. Jär-

jestäytymiskokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohta-

jan ja sopii hallituksen koollekutsumisen käytännöistä sekä sisäisestä järjestyksestä ja

työnjaosta.

5§ Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtaja.

6§ Hallituksen jäsenen, joka ei voi saapua hallituksen kokoukseen, on ilmoitettava siitä

ennakkoon hallituksen kokoonkutsujalle hallituksen järjestäytymiskokouksessa sovittujen

käytäntöjen mukaisesti.

7§ Yhdistyksen hallitus valmistelee syyskokoukseen talousarvion ja toimintasuunni-

telman ja esittelee ne.

8§ Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, johon kokouksessa läsnä oleva hallituksen

jäsenten enemmistö on yhtynyt. Vaalit ja äänestykset toimitetaan vähintään yhden hal-

lituksen jäsenen sitä vaatiessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi

se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi henkilövaaleissa, joissa

ratkaisee arpa.

9§ Ensimmäistä kertaa esillä olevan asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen,

mikäli vähintään yksi kolmasosa paikalla olevista hallituksen jäsenistä niin vaatii. Asian

siirtämisestä uudelleen päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
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10§ Hallituksen kokouksesta pidetään päätöspöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkastetaan hal-

lituksen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sih-

teeri. Asian käsittelyssä mukana ollut hallituksen jäsen voi esittää eriävän mielipiteensä

tai vastalauseensa. Vastalause on ilmoitettava ennen kokouksen päättymistä ja se on

jätettävä kirjallisena pöytäkirjaan liitettäväksi yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun

päätös on tehty.

11§ Yhdistyksen kokous ja hallitus voi nimetä virkailijoita, toimikuntia ja työryhmiä

yhdistyksen tarpeiden mukaan. Toimikuntia ja työryhmiä voidaan perustaa ohjesäännöllä

tai hallituksen vuotuis-, määräaikais-, tai toistaispäätöksellä.

12§ Virkailijoiden, toimikuntien ja työryhmien toimintaa valvoo hallitus.

13§ Toimikunnat ja työryhmät järjestäytyvät järjestäytymiskokouksissaan ja noudat-

tavat tätä ja muita ohjesääntöjä sekä hallituksen vuotuis-, määräaikais-, ja toistaispäätöksiä

soveltuvin osin.

14§ Tämän ohjesäännön hyväksyy ja sitä muuttaa yhdistyksen kokous 2/3 ääntenenemmistöllä.
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