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Toimintasäännöt
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Akvaarioliitto r.y., ruotsiksi Finlands Akvarieförbund r.f., ja sen
kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto.
2. Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on Suomen akvaarioyhdistysten keskuselimenä toimien
- edistää akvaarioharrastusta,
- omalta osaltaan lisätä luonnon tuntemusta ja eläinten kunnioitusta, sekä
- myötävaikuttaa luonnonsuojeluun ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien säilyttämiseen.
Liitto toteuttaa tarkoitustaan
tarjoamalla keskuselimen palvelut jäsenilleen, kuten esimerkiksi:
1) akvaarioalan tuntemusta lisäävää koulutusta ja materiaalia
2) filmien ja diaohjelmien sekä esitelmöitsijöiden välitystä
3) nuorisotoimintaan liittyvää koulutusta ja materiaalia
4) kilpailutoimintaa
5) harrastus- ja ansiomerkkejä sekä kilpailupalkintoja
-

toimeenpanemalla asianomaisella luvalla kilpailuja, näytöksiä, juhlia, rahankeräyksiä ja
arpajaisia, sekä - toimimalla yhteyselimenä muihin pohjoismaisiin akvaarioyhdistysten liittoihin
sekä muihin ulkomaisiin akvaarionharrastajiin ja niiden yhteenliittymiin.

3. Jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka toimii liiton
tarkoitusperien toteuttamiseksi ja sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä.
Liittohallitus päättää varsinaisten jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta.
Jäsenanomus on jätettävä liittohallitukselle kirjallisena ja anomukseen on liitettävä yhdistyksen
säännöt ja todistus siitä, että yhdistys on merkitty yhdistys- rekisteriin.
Kunniajäseneksi voidaan liiton kokouksessa liittohallituksen esityksestä kutsua sellainen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka huomattavasti on hyödyttänyt liittoa tai edistänyt sen tarkoitusperiä,
ja jos siitä tehtyä esitystä on kannattanut vähintään 3/4 liiton kokouksessa annetuista äänistä.
Kunniajäsenyys ei estä liittohallituksen jäsenyyttä.
Liiton kannattavana jäsenenä voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa
vuosikokouksen vahvistaman vuosittaisen tai kertakaikkisen maksun.
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Kunniajäsenellä ja kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa. Jäsen, joka haluaa
erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
liiton kokouksessa.
4. Jäsenmaksu
Jäsenmaksu peritään vuosittain. Se määräytyy jäsenyhdistysten edellisenä vuonna saamien
varsinaisten jäsenten ja nuorisojäsenten jäsenmaksujen perusteella ja sen suuruudesta päättää
vuosikokous.
Jäsenmaksu tulee suorittaa tammikuun loppuun mennessä.
Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tammikuun loppuun mennessä, voi menettää
oikeutensa jäsenetuihin. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kalenteri- vuoden loppuun
mennessä, katsotaan liittohallituksen päätöksellä erotetuksi liitosta.
5. Liittohallitus
Liiton asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema liitto- hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, neljä
varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Liittohallituksen toimi- kausi alkaa vuosikokouksen jälkeen
ja päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja liittohallituksen muut varsinaiset jäsenet kahdeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on kaksi varsinaista jäsentä erovuorossa. Äänestyksessä
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä saaneet kaksi ehdokasta toimivat
liittohallituksen varajäseninä seuraavan toimikauden. Liittohallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Liittohallitus valitsee myös sihteerin ja taloudenhoitajan sekä päättää heidän tehtävistään.
Liittohallitus nimeää tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat toimimaan liittohallituksen apuna sen
ohjeiden mukaisesti ja sen valvonnan alaisina.
Liittohallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet
sen muista jäsenistä on saapuvilla. Liittohallitus voi myös päättää yksittäisen asian
puhelinkokouksessa tai kirjeenvaihdolla, mikäli kaikki liittohallituksen jäsenet suostuvat tähän.
Jos liittohallituksen jäsen kesken toimikautta estyy hoitamasta tehtäviään tai jos hän toimikauden
aikana jää kaksi kertaa saapumatta liittohallituksen kokoukseen poissaolostaan etukäteen
ilmoittamatta, voidaan hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsua vuosikokouksessa
seuraavaksi eniten ääniä saanut varajäsen.
6. Nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittaa liittohallituksen puheenjohtaja tai liittohallituksen siihen määräämä henkilö,
kumpikin erikseen.
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7. Toiminta- ja tilikausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
8. Tilintarkastus
Liiton toimintaa ja tilejä tarkastavat vuosikokouksen valitsemat tilintarkastajat. Toimintakertomus
ja tilin- päätös on annettava tilintarkastajille kuukautta ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on
annettava niistä kirjallinen lausuntonsa liittohallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
9. Liiton kokoukset
Liiton sääntömääräinen kokous on vuosikokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään liittohallituksen kutsusta tai jos vähintään 1/5 jäsenistä anoo sitä
kirjallisesti liittohallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Liittohallituksen on kolmen viikon
kuluessa anomuksen vastaanottamisesta kutsuttava ylimääräinen kokous koolle 11 _:ssä säädetyllä
tavalla.
10. Vuosikokous
Liiton vuosikokouksessa
1 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2 todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 esitetään liiton vuosikertomus, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
5 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
6 vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
7 vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio
8 määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
9 valitaan liittohallituksen puheenjohtaja
10 valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
11 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
12 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouskutsu ja asioiden käsittely kokouksessa
Liittohallituksen on toimitettava kutsu liiton kokouksiin kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään
kuukautta ennen kokousta.
Liiton kokouksissa ovat äänivaltaisia jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Jäsenyhdistyksellä on
ääniä varsinaisten jäsenten ja nuorisojäsenten lukumäärän mukaan, jonka perusteella
jäsenyhdistys on maksanut jäsenmaksunsa, seuraavasti:
1 ääni jäsenyhdistyksen jäsenten lukumäärän ollessa alle 30,
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2 ääni jäsenyhdistyksen jäsenten lukumäärän ollessa 31- 60,
3 ääntä jäsenyhdistyksen jäsenten lukumäärän ollessa 61-120,
4 ääntä jäsenyhdistyksen jäsenten lukumäärän ollessa yli 120
Liiton ja liittohallituksen kokouksissa ratkaisee äänestyksissä yksinkertainen enemmistö lukuun
ottamatta 12 _:ssä ja 13 _:ssä säädettyjä tapauksia. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide,
jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi suljetuissa lippuäänestyksissä ja vaaleissa, joissa
ratkaisee arpa.
Ehdotus, jonka jäsen haluaa saattaa liiton kokouksen käsiteltäväksi, on annettava liittohallitukselle
kirjallisena viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.
12. Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos siitä tehtyä ehdotusta on liiton kokouksessa kannattanut
vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina olleista jäsenistä, ja jos
asiasta on kokous- kutsussa erikseen mainittu.
13. Liiton purkaminen
Liitto voidaan purkaa, jos siitä tehtyä ehdotusta on kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa
kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina olleista
jäsenistä, ja jos asiasta on kokouskutsuissa erikseen mainittu.
14. Varojen jako
Liiton purkautuessa luovutetaan sen varat liiton tarkoituksen edistämiseen liiton viimeisen
purkautumisesta päättävän kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.
Nämä säännöt on hyväksytty liiton kokouksessa 30.11.1991.

