Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae r.y.:n säännöt
l. Yhdistyksen nimi ja tarkoitus
1§
Yhdistyksen
nimi
on
Societas
Biochemica,
Biophysica
et
Microbiologica Fenniae r.y. Tämän
lisäksi voidaan käyttää epävirallista
lyhennettä Biobio-seura.
2§
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
3§
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus perustaa
yhdistyksen alaisia rekisteröimättömiä
jaostoja. Jaostot voivat olla paikallisia tai
tieteenalakohtaisia.
Jaostojen
perustamisen
hyväksyy
yhdistyksen
hallitus.
Jaostot voivat järjestäytyä, laatia omat
säännöt ja valita omia toimihenkilöitä.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jaostojen
säännöt ja ne eivät saa olla ristiriidassa
yhdistyksen sääntöjen kanssa. Jaostot
voivat myös rekisteröityä yhdistyksiksi,
jotka eivät ole yhdistyksen jäeniä.
Yhdistyksen jäsenet voivat vapaasti
valita jaoston, johon haluavat kuulua,
sikäli
kun
he
täyttävät
jaoston
säännöissä
mahdollisesti
mainitut
tarkemmat
jäsenyysehdot,
tai
olla
liittymättä mihinkään jaostoon. Jäsen voi
liittyä useampaan jaostoon.
4§
Yhdistyksen tarkoituksena on kannattaa
ja
edistää
kokeellista
biologista
tutkimusta ja sen edellytyksiä Suomessa

ja
olla
yhdyssiteenä
biologisen
tutkimuksen aloilla toimivien henkilöiden
kesken.
Lisäksi
yhdistys
pyrkii
välittämään tietoa tutkimuksesta yleiseen
tietoisuuteen ja auttamaan tulosten
siirtoa yhteiskunnan käyttöön.
5§
Yhdistys
pyrkii
toteuttamaan
tarkoitustaan:
1)
pitämällä kokouksia tai tapahtumia
esitelmineen,
näyttelyineen,
tiedonantoineen
ja
keskusteluineen,
2)
järjestämällä tutustumiskäyntejä ja
retkeilyjä laitoksiin, joissa tehdään
työtä yhdistyksen toimintapiiriin
kuuluvilla aloilla,
3)
harjoittamalla
tiedotustoimintaa,
4)
toimittamalla tieteellisiä ja
yleistajuisia julkaisuja ja
muuta
materiaalia
biotieteiden
tai
niiden
sovellusten
alalta
ja
avustamalla
tällaista
julkaisutoimintaa,
5)
jakamalla
apurahoja
ja
kunnianosoituksia
sekä
puoltamalla niitä ansioituneille
henkilöille,
6)
tekemällä esityksiä ja aloitteita ja
osallistumalla
sellaisten
hankkeiden toteutukseen, jotka
palvelevat jäsenistön etua,
7)
liittymällä
yhteistoimintaan
samoilla
tai
läheisillä aloilla
toimivien koti- tai ulkomaisten
yhdistysten kanssa,
8)
edustamalla
jäsenistöään
niin
kotimaassa
kuin
ulkomaillakin
kannanottojen
ja
nimettyjen
edustajien välityksellä.

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa
lahjoituksia tai jälkisäädöksiä ja se voi
omistaa kiinteää omaisuutta.

kirjallinen perusteltu ehdotus, hallituksen
yksimielinen
puoltava
esitys
ja
yhdistyksen
varsinaisessa
kokouksessaan
tekemä
hyväksyvä
päätös.
Saavutetut
jäsenoikeudet
säilyvät.

II. Yhdistyksen jäsenet

11§

7§

Yhdistyksen jäsenistä
jäsenrekisteriä.

6§

Yhdistyksen jäsenet ovat:
1) varsinaisia jäseniä
2) kannattajajäseniä
3) kunniajäseniä
8§
Yhdistyksen
varsinaiseksi
jäseneksi
voidaan
hyväksyä
yhdistyksen
edustamalla alalla toimiva henkilö, jonka
kotipaikka on Suomessa ja joka haluaa
edistää
yhdistyksen
tarkoitusperiä.
Yhdistyksen
jäsenyys
ei
edellytä
Suomen
kansalaisuutta.
Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.
Varsinaiseksi jäseneksi pääsyä varten
tarvitaan kirjallinen hakemus ja kahden
varsinaisen jäsenen suositus sekä
hallituksen hyväksyminen
9§
Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus
voi hakemuksesta hyväksyä henkilön,
oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka
haluaa
liittyä
jäseneksi
ja
tukea
yhdistyksen toimintaa jäsenyydellään.
10§
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua
erityisen ansioituneen koti- tai ulkomaisen
tutkijan tai muun henkilön.
Kunniajäsenen
kutsumista
varten
vaaditaan vähintään kolmen varsinaisen
jäsenen yhdistyksen hallitukselle tekemä

on

pidettävä

Jäsenrekisteriin on merkittävä jäsenen
nimi,
osoite,
kotipaikka,
tiedot
jäsenyydestä
eri
jaostoissa,
tiedot
jäsenmaksun maksamisesta sekä muut
tiedot, jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi
yhdistyksen toiminnan kannalta.
Jäsen
on
velvollinen
antamaan
jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot sekä
ilmoittamaan muutoksista tiedoissaan.
Jäsenellä on oikeus saada halutessaan
viipymättä tuloste omista tiedoistaan
jäsenrekisterissä.
Rekisterin tietoja ei saa luovuttaa
ulkopuolisille eikä myydä kaupallisiin
tarkoituksiin.
Hallitus
voi
päättää
osoitetietojen
luovuttamisesta
kertaluonteiseen käyttöön yhdistyksen
tarkoitusta ja tavoitteita palveleviin
tarkoituksiin henkilötietolain määräykset
huomioiden.
12§
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat
vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden
yhdistys vuosikokouksessaan määrää.
Jäsenmaksu
voi
olla
erisuuruinen
riippuen siitä, mihin jaostoon tai jaostoihin
jäsen kuuluu. Mikäli erisuuruisia maksuja
peritään,
on
määrättävä
perusjäsenmaksu, joka peritään kaikilta
jäseniltä, ja jaostokohtaiset lisämaksut.
Vuosikokous
hyväksyy
myös
alennusprosentin, jota sovelletaan, kun
sama taho maksaa useamman, vähintään

viiden, yhdistyksen hallituksen yhdeksi
kokonaisuudeksi hyväksymän varsinaisen
jäsenmaksun.

merkittäväksi, jolloin ero astuu voimaan
heti.
15§

Yhdistyksen kannattajajäsenet suorittavat
jäsenmaksuna
summan,
jonka
yhdistyksen
hallitus
päättää.
Kannattajajäsenmaksu
on
vähintään
varsinaisen jäsenmaksun suuruinen.
.
Kunniajäsenet
ovat
vapaat
jäsenmaksuista. Henkilöt, jotka ovat
olleet yli kymmenen vuotta yhdistyksen
varsinaisia jäseniä, voivat eläkkeelle
siirtyessään hakea vapaamuotoisella
kirjallisella
hakemuksella
pysyvää
vapautusta jäsenmaksusta yhdistyksen
hallitukselta.
Hallitus voi hakemuksesta vapauttaa
jäsenen
jäsenmaksuvelvollisuudestaan
tulojen puuttumisen tai muun vastaavan
perustellun syyn takia.
13§
Siirtyessään
ulkomaille
jäsen
voi
halutessaan
jättää
jäsenyytensä
yhdistyksessä
lepäämään
enintään
viideksi vuodeksi tekemällä asiasta
ilmoituksen yhdistyksen jäsenrekisteriin.
Tällainen
jäsen
on
vapautettu
jäsenmaksusta ja hänellä ei ole oikeutta
jäsenetuihin. Mikäli jäsen ei viiden
vuoden
kuluessa
ole
ilmoittanut
jäsenrekisteriin
paluustaan
tai
jäsenmaksun maksamisen uudelleen
aloittamisesta, erottaa hallitus hänet
yhdistyksestä.

Hallitus
voi
todeta
yhdistyksestä
eronneeksi sellaisen jäsenen, joka
vaadittaessa
ei
ole
suorittanut
yhdistyksen jäsenmaksuja.
Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka toimii
vastoin sen tarkoituksia, menettelyllään
yhdistyksessä
tai
sen
ulkopuolella
tuntuvasti
vaikeuttaa
yhdistyksen
toimintaa tai käyttäytyy arvottomalla ja
yhdistyksen jäsenelle sopimattomalla
tavalla. Erottamispäätös on tullakseen
voimaan tehtävä kahdessa perättäisessä
vakinaisessa kokouksessa vähintään
3/4:Ila
annetuista
äänistä.
Ennen
päätöksen
tekemistä
erotettavaksi
esitetyllä on oikeus tulla kuulluksi
kokouksessa suullisesti tai kirjallisesti.
Tämän oikeuden käyttämättä jättäminen
ei estä erottamista ja erotettavan
katsotaan saaneen asiasta tiedon, kun
siitä on kirjallisesti hänelle tiedotettu
vähintään 14 vuorokautta aikaisemmin
hänen jäsenrekisteriin ilmoittamaansa
osoitteeseen.

III
Y h d i s ty k s e n
to imih en k ilö t ja jao st o t

ha ll i n to ,

16§
Yhdistyksen toimintakalenterivuosi.

ja

tilikausi

on

14§

17§

Jäsen
voi
erota
yhdistyksestä
lähettämällä hallitukselle tai hallituksen
puheenjohtajalle
kirjallisenvapaamuotoisen eronpyynnön.
Hallitus myöntää eron kokouksessaan.
Jäsen voi myös erota ilmoitettuaan siitä
yhdistyksen
kokouksen
pöytäkirjaan

Yhdistyksen asioita hoitoa hallitus, jonka
muodostavat
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja,
sihteeri
ja
taloudenhoitaja sekä viidestä seitsemään
muuta jäsentä. Kukin hallituksen jäsen
valitaan vuosikokouksessa tehtäväänsä
kolmeksi vuodeksi.

18§
Hallituksen tehtävänä on:
1) vastata yhdistyksen toiminnasta ja
sen
suunnittelusta
ja
toteutuksesta,
2) hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta
omaisuutta
edullisimmalla
tavalla,
3) käsitellä
jäsenten
yhdistyksen
toimintaa koskevat ehdotukset,
4) hoitaa yhdistyksen yhteistö koti- ja
ulkomaisten
yhdistysten
kanssa,
5) nimittää tarvittaessa yhdistyksen
edustajat,
6) valmistella
yhdistyksen
kokouksissa esille tulevat asiat,
tehdä
esityksiä
sellaisista
toimenpiteistä, joista hallitus ei
katso voivansa itse päättää,
7) kantaa ja vastata yhdistyksen
puolesta,
8) huolehtia
sihteerin
ja
taloudenhoitajan
vaihtuessa
heidän
hallussaan
olleen
yhdistyksen
omaisuuden
tarkastuksesta.
9) hyväksyä jäsenet ja myöntää erot.
Hallitus on toiminnassaan vastuunalainen
yhdistyksen kokoukselle.
19§
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa
puheenjohtajan
kutsusta
ja
on
päätösvaltainen, kun vähintään 5 sen
jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanlukien.
Päätökset
tehdään
yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan tulee päätökseksi kokouksen
puheenjohtajan kannattama mielipide.
Yksittäisissä tai kiireellisissä asioissa,
joiden takia ei ole tarpeen tai pystytä
kutsumaan koolle hallituksen varsinaista

kokousta, hallitus voi tehdä päätöksiä
myös
sähköpostikokouksissa,
joissa
hallituksen jäsenet ilmoittavat kantansa
sähköpostilla
yhdistyksen
sihteerille.
Sähköpostikokouksen käyttö edellyttää
kuitenkin, että jokainen hallituksen jäsen
suostuu tämän päätöksen tekotavan
käyttämiseen.
Näissä
tilanteissa
päätökseksi tulee enemmistön kanta, jota
vähintään viisi hallituksen jäsentä on
kannattanut. Sähköpostikokouksista on
laadittava
muistio
käsiteltäväksi
hallituksen seuraavassa varsinaisessa
kokouksessa.
Hallituksen
kokouksen
pöytäkirjan
allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja
ja sihteeri.
20§
Yhdistyksen toimihenkilöt ovat:
1)
Puheenjohtaja,
joka
vastaa
yhdistyksen toiminnasta ja sen
kehittämisestä sekä yhdistyksen
suhteiden hoidosta ulkopuolisiin
tahoihin
yhdessä
hallituksen
kanssa.
Puheenjohtaja
johtaa
puhetta
yhdistyksen
ja
sen
hallituksen kokouksissa.
2)
varapuheenjohtaja,
joka
tarvittaessa
avustaa
puheenjohtajaa
ja
hoitaa
puheenjohtajan tehtäviä tämän
estyneenä ollessa,
3)
sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa
yhdistyksen ja sen hallituksen
kokouksissa.
Sihteeri
hoitaa
yhdistyksen
normaalin
kirjeenvaihdon,
huolehtii
tiedotustoiminnasta,
ylläpitää
jäsenrekisteriä ja arkistoa sekä
hoitaa
yhdistyksen
asioita
hallituksen antamien määräysten
mukaan
ja
laatii
toimintakertomuksen yhdistyksen
toiminnasta.
4)
taloudenhoitaja, joka huolehtii
yhdistyksen
varoista
ja

kirjanpidosta hallituksen ohjeiden
mukaisesti. Taloudenhoitaja laatii
tilinpäätöksen sekä jättää sen ja
hallintoa koskevat sekä muut
tarpeelliset
asiakirjat
tilintarkastajille
siten,
että
tilintarkastajat
voivat
antaa
lausuntonsa
hallitukselle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Taloudenhoitaja
laatii yhdistyksen talousarvion ja
hyväksyttää sen hallituksella.
Tarpeen vaatiessa yhdistys voi asettaa
muitakin toimihenkilöitä.
21§
Yhdistyksen
nimen
kirjoittavat
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi
yhdessä
sihteerin
tai
taloudenhoitajan kanssa.
22§
Yhdistyksen toimihenkilöt ja hallituksen
jäsenet saavat käyttää yhdistyksen nimeä
ja vain toimihenkilöt antaa lausuntoja sen
nimissä. Muutoin yhdistyksen nimissä
saavat esiintyä vain ne, joille hallitus on
antanut valtuutuksen.
23§
Yhdistysten
jäsenten
muodostamat
jaostot vastaavat itse oman alansa
toiminnan järjestämisestä. Jaostot voivat
tehdä hallitukselle esityksiä yhdistyksen
edustajien nimittämisestä ja muista
asioista.
Vuosittain
jaostojen
on
tehtävä
hallitukselle
esityksensä
toimintasuunnitelmaksi ja ehdotus varojen
käytöstä
yhdistyksen
toimintasuunnitelman
ja
budjetin
laatimista varten. Jaostojen edustajien on
myös annettava yhdistyksen sihteerille

tarvittavat
tiedot
toimintakertomusta varten.

yhdistyksen

Yhdistyksen hallitus päättää osuudesta,
jonka
jaostot
voivat
jäsentensä
jäsenmaksuista
käyttää
omaan
toimintaansa. Tarvittaessa voi pidättää
(perus)jäsenmaksusta
enintään
2/3
yhdistyksen
yleiseen
käyttöön
tai
yhteishankkeisiin. Toisaalta hallitus voi
myöntää jaostolle käytettäväksi varoja
enemmän kuin sen osuus jäsenistöstä
edellyttäisi,
mikäli
jaosto
järjestää
vastaavasti
enemmän
toimintaa.
Yhdistyksen nimissä voidaan avata
jaostolle omat tilit ja nimetä niille
vastuuhenkilö tai -henkilöt.
IV Yhdistyksen kokoukset
24§
Yhdistyksen asioissa päätösvaltaisia
ovat yhdistyksen kokoukset. Muissa
yhdistyksen kokoontumisissa voidaan
laatia
vain
esityksiä
yhdistyksen
hallitukselle.
25§
Varsinaiset kokoukset kutsuu koolle
yhdistyksen hallitus
ja kokouksista
ilmoitetaan
jäsenille
kirjeitse
tai
sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat
ilmoittaneet
yhdistykselle
sähköpostiosoitteensa,
vähintään
7
päivää aikaisemmin. Kokouksessa esille
tulevat
asiat
on
kokouskutsussa
mainittava.
Yhdistyksen varsinainen kokous, joka on
vuosikokous, on kutsuttava koolle kerran
vuodessa helmi- tai maaliskuussa.
Kymmenesosa
yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä voi vaatia,
toimittamalla
asiasta
hallitukselle
kirjallisen pyynnön, hallitusta kutsumaan

koolle
ylimääräisen
kokouksen
haluamansa
aisan
käsittelemiseksi.
Hallituksen on tällöin kutsuttava kokous
koolle kuukauden kuluessa. Asia josta
kaksikymmentä yhdistyksen jäsentä on
tehnyt kirjallisen esityksen, on otettava
seuraavan
varsinaisen
kokouksen
esityslistalle.

29§
Yhdistyksen
varsinaisen
kokouksen
päätös tarvitaan kiinteän omaisuuden
ostoon ja myymiseen.
V. Sääntömuutokset ja yhdistyksen
purkaminen
30§

26§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen,
kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu
koolle.
Äänestettäessä
ratkaisee
yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi
5 ja 30 §:ssä mainituissa tapauksissa.
Äänten mennessä tasan voittaa se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja
on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jolloin
ratkaisee arpa.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan
tehdä, jos muutosehdotus saa kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa,
joiden väliä on oltava vähintään 14
päivää, ainakin 3/4 annetuista äänistä.
31§
Yhdistyksen
purkamisesta päätetään
samassa järjestyksessä kuin sääntöjen
muuttamisesta.

27§
Vuosikokouksessa
on
käsiteltävä
seuraavat asiat:
1)
valitaan
2
vuosikokouksen
pöytäkirjan tarkastajaa,
2)
esitetään yhdistyksen vuosikertomus
sekä
taloudenhoitajan
ja
tilintarkastajien
vuosiselostukset
edelliseltä kalenterivuodelta,
3)
päätetään
tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja hallitukselle sekä
taloudenhoitajalle myönnettävästä
tili- ja vastuuvapaudesta,
4)
vahvistetaan
alkaneen
toimintavuoden talousarvio,
5)
määrätään jäsenmaksujen suuruus
ja
yhdistyksen
toimihenkilöiden
palkkiot kuluvalle vuodelle,
6)
suoritetaan hallituksen jäsenten
vaalit joka kolmas vuosi,
7)
valitaan 2 tilintarkastajaa ja 2
varatilintarkastajaa,
Kohdassa 6 mainitut vaalit suoritetaan
umpilipuin.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle
jääneet varat
joutuvat
yhdistyksen
päätöksen mukaisesti jollekin yhdistyksen
tarkoitusperiä
lähinnä
edistävälle
kotimaiselle rekisteröidylle yhdistykselle,
säätiölle tai oikeuskelpoiselle laitokselle.

