SATAKUNNAN HISTORIALLINEN SEURA SAHS RY:N SÄÄNNÖT
1. luku YLEISET SÄÄNNÖKSET
1. § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Satakunnan Historiallinen Seura SAHS ry ja sen
kotipaikka on Harjavallan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä
säännöissä nimitystä seura.
2. § TARKOITUS JA TOIMINTA
Seuran tarkoituksena on edistää historiallisen Satakunnan alueen
historian ja lähitieteiden tutkimusta, tuntemusta ja harrastusta
- järjestämällä kokous- ja seminaaritilaisuuksia, - järjestämällä
retkeilyjä ja opintomatkoja, - organisoimalla ja edistämällä
tutkimushankkeita, - harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä esittämällä kannanottoja ja lausuntoja seuran toimialaa sivuavista
kysymyksistä, - ylläpitämällä yhteyksiä alan kotimaisten tai
kansainvälisten järjestöjen ja tiedeyhteisöjen toimintaan keskustelu-,
kokous- tai tutkimustasolla.
Seura voi kuulua jäsenyhdistyksenä alansa valtakunnalliseen
järjestöön.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja sekä hakea apurahoja. Seura voi panna
toimeen rahankeräyksiä tai arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.
Seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa ja kustannustoimintaan liittyvää
kauppaa.
2. luku SEURAN JÄSENISTÖ
3. § JÄSENET
Seuran jäsenet ovat vuosi-, ainais-, kannattaja-, kirjeenvaihtaja- ja

kunniajäseniä.
Seuran kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä sellaisen henkilön sekä
oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön, joka tahtoo tukea ja edistää seuran
toimintaa.
Kirjeenvaihtajajäseneksi voi seuran hallitus kutsua tieteellisesti
ansioituneen henkilön.
Kunniajäseneksi voi seura kokouksessaan kutsua sen tarkoitusperiä
edistäneen Suomen tai ulkomaan kansalaisen, jolle seura tällä tavoin haluaa
osoittaa erikoista tunnustusta.

4. § JÄSENMAKSU
Vuosijäsenten vuotuisten jäsenmaksujen ja ainaisjäsenten
ainaisjäsenmaksun sekä kannattaja jäsenten kannattaja jäsenmaksun
suuruuden päättää vuosikokous.
Kirjeenvaihtaja- tai kunniajäseneltä ei peritä
jäsenmaksua.

3. luku SEURAN KOKOUKSET
5. § KOKOUKSET
Seuran kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen
kokous. Vuosikokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään kymmenesosa
(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti
ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti seitsemän (7) päivää ennen
kokousta.

Äänioikeus seuran kokouksissa on vuosi- ja ainaisjäsenillä, jotka ovat
henkilökohtaisesti läsnä. Yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää sen valtuuttama
henkilö. Kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole
äänioikeutta.
Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. § KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Seuran kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
A. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. B. Valitaan kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja mahdollisesti muut tarvittavat kokousvirkailijat.
C. Tarkistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. D.
Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat
asiat:
1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
3. Vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
määrätään jäsenmaksujen suuruus.
4. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja
matkakustannusten korvauksesta.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, ja
muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
6. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies. Tilintarkastajien
toimikausi on kalenterivuosi.

7. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty
esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka
hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.

4. luku HALLINTO
7 § HALLITUS

Seuran toimintaa johtaa ja hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kuusi – kahdeksan (6-8)
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista puolet on
vuosittain erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten
vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua
seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt myös
hallituksen ulkopuolelta vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi kutsua muita
toimihenkilöitä tai toimikuntia erikseen nimettyjä tehtäviä varten sekä
määrätä heidän palkkionsa talousarvion rajoissa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä haluaa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
8 § NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § TALOUS
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen vuosikokousta.

MUUT SÄÄNNÖKSET
5. luku 11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä
seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan seuran tarkoitusten edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa
lakkautetuksi toimitaan varojen suhteen samalla tavalla.
12 § YHDISTYSLAKI
Seuran toiminnassa noudatetaan muilta osin voimassa olevan yhdistyslain
säännöksiä.
Säännöt rekisteröity 19 / 2 1997.

