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$ Nimi io ioiminto-olue
Yhdistyksen nimi on Suomen Akvorellilqiieen yhdistys ry, Akvqrellkonstföreningen i Finlond rf
kqnsoinvölisissö yhleyksissö epävirollisesti The Fjnni:h Wotercolour Society. Rekisteri- iq
pöytökiriokiele'nö köytetöön suomeo. Yhdistyksestö köyteröön lylrennettö SAy
Yhdistyksen koripoikko on Helsinki, toimintq-qlue koko Suomi.

2 $ lorkoitus iq ioimintoperioqtteet
Yhdisryksen tqrkoituksenq on kohotloo qkvqrellitoiteen tqsoq

okvqrellitoiteen tekiiöt iq tukiiot.

iq orvostusto

Suomesso sekö kooio yhteen

Torkoituksensq toteuttomiseksi yhdistys
- tekee qkvqrellitoidetto edistäviö oloitieitq

-

iiiriestöölqidendyttelyirö
suunnittelee iq iöriestöö kursseio iq muutq toidekouluiusto
horioittoq tiedotus- io iulkqisutoimintqq
iäriestöökulttuuritilqisuuksis
pyrkii luomoon yhdistyksen torkoituksen mukoisio kqnsqinvälisiö yhteyksiö
voi perustoq vohokunnqllisen yhdyshenkilöverkoston

Toiminionsq tukemiseksi yhdistys voi olloo vostqon lohioiluksio

vqrlen torpeellisto kiinieöö
orpoioisio io rohonkeröyksiö
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io irtqintq omqisuutto

io

testqmentteiq, omistqq toimintoonsq

sekö iöriestöo osionmukoisen Iuvon sqqtuaqn

Jösenyys

O. Vorsinoiset iösenet
Yhdistykseen iöseneksi voi liifiyö iokoinen, ioko hyvciksyy yhdistyksen rqrkoituksen iq säönnöt
b. Konnotusiösenet

Yhdistyksen kqnnqfusiäseneksi voi liittyä henkilö, iöriesfö, yritys iqi muu yhteisö, ioko hyvöksyy
yhdistyksen tqrkoituksen io söönnöt io on vqlmis tukemoon yhdistyksen toimintqq.
Vorsinqiset iq konnolusiösenet hyväksyy hqkemuksesto yhdistyksen hqllitus.
c.. Kunniqiösenet io kunniopuheeniohtoiot

Hollitus voi yksimielisellö pöölöksellö kutsuo yhdistyksen kunnioiöseneksi tqi kunnlqpuheeniohtoioksi
henkilön. ioko on toiminut erilyisen qnslokkoosti qkvqrelliloiteen tqi yhdistyksen hyvciksi. Kunnioiösenelle
io kunniopuheeniohtqiolle kuuluyot koikki jösenen oikeudet lukuun ottqmotfq oikeuttq tullq volituksi
yhdistyksen toimihenkilöksi loi hqllituksen iöseneksi. Kunnioiösen io kunniopuheeniohtoio ovot vqpqutetut
iösenmoksuisto.
Jösenen eroominen

Jqsenellö

on

oikeus

eroto yhdislyksestö ilmoittomqllq siitö kirjollisesti hollitukselle tqi

puheeniohtoiolle roi ilmoiftomqllo erosrq yhdisryksen kokouksessq merkittöväksi pöyrökirioon.
Jösen, ionko iösenmoksu on moksqmottq kolenterivuoden oiqhq, kotsotoon eronneeksi.
Jösen on velvollinen suoriltomqon koikki eroomishetkeen mennessö erööntyneet mqksunsq.

sen

4 $ Tilikousi io moksuf
Yhdistyksen tili- iq toimintqkousi on kolenierivuosi.

Yhdistys vohvistoq syyskokouksesso vuoluisel iösenmqksut, iotko vohvisletqqn erikseen vorsinoisille io
konnotusiösenille. Vorsinoiseksi io kqnnotusiöseneksi liittyvän tulee lisoksi suorittoo liittymismoksu,
ionko suuruuden miiöröö syyskokous.
Tilinpöötös iorvit'lovine qsiokirioineen on onnettoyo toiminnontorkostoiille

viimeistöön kolmekymmentö

(30J vuorokoutto ennen kevötkokoustq. Toiminnqnlqrkqstoiien tulee ontoo kiriqllinen

lousunio

hollitukselle viimeisioön neliötoisto il 4) vuorokoutto ennen kevötkokousto.

5 $ Kokoukset

-

Kevöt io syyskokous
Yhdistyksen vorsinoisio kokouksiq ovqt kevöl- io syyskokous
Yhdistyksen kevötkokous pidetötin huhtikuusso io sen osiolisto on seuroovo:
kokouksen iöriestöytyminen
kokouksen ovqus

.
.
.
r
.
e
o

kokouksenpuheeniohtoionvolinto
kokouksen sihteerin vqlinto
kqhden pöyiökirion tqrkqslqiqn vqliniq
kohden ööntenloskiiqn Yqlintq
kokouksen lqillisuudeniq pöötösvqhqisuudenloleominen
kokouksentyöiörieslyksenhyvöksyminen
. toimintokertomuksenesittely

.
.
.
.

tilinpöötöksenesittely
toiminnqntqrkostqian lqusunnon esittely
tilinpöölöksen vqhvistqminen io pööttöminen vqstuuvqpouden myöntömisestö
hollitukselle io muille tilivelvollisille
muul esille lulevqt qsiqt

Yhdistyksen syyskokous pidetäön lokq-morroskuusso io sen osiolistq on seuroqvql
kokouksen iöriestöytyminen kuten kevötkokouksessq

e

r
.
o
.
.
.
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vqlitoon ioko toinen vuosi hollituksen puheeniohtoiq

io

vuosittoin muut hqllituksen iäsenet

erovuoroislen tilqlle
volitoqn yksi tqi kqksi toiminnonlqrkqslqioo iq vqrqtoiminnqntqrkostoiq
vqolitoimikunnqnvqlinlq
mohdollislen muidentoimihenkilöidenvoliniq
liiltymis- iq iösenmqksuistq pööttöminen
seuroovon toimintokouden toimintosuunnitelmon hyvöksyminen
seuroovqn toiminlokquden iolousqrvion hyvöksyminen
muut esille iulevqt qsiot

Miköli yhdisryksen vorsino;nen iören holuoo soodo ionkin osion kevdrkokoukse$o roi syyskokouksesso kösiiehövdksi, on hönen
ilmoiteitovo siiiö kiriollise{i yhdislyksen hollitukselle kuukoutto ennen kokoutro.

Ylimöoriiinen kokous

Ylimööröisen kokouksen kutsuu koolle hollitus ios vöhintöön yksi kymmenesoso (l/10) yhdistyksen
äönioikeutetuisto iäsenistd sitö kiriollisesli vqotii llmoittqmqnso qsiqn kösittelyö vorten. Ylimööröinen kokous
pidetöön myös, kun yhdistyksen kokous niin pööttöö toi kun hqllitus kotsoo siihen olevon oihetto.
Ylimööräinen kokous on pidetfövö kolmenkymmenen (30) vuorokouden kuluesso siitö, kun vootimus sen
pitömi!eksi on esitetty hqllitukselle.
Kufsu yhdistyk5en kokoukseen on löhetettövq iösenille vöhintöön neliöioisto (14) vuorokqultq ennen kokouslq
kiriollisesti poslilse lqi söhköpostilse iq kutsussq on mqinittqvq kokouksesso kösitehdvöt qsiqt. Muito kuin
kokouskutsussq mqinittuiq osioito ei kokouksesso voido kösitellö, muttq niistci voidoqn keskustello ilmon

pöötöksentekoo.

Yhdistyksen kokous on pöötösvqltqinen, kun se on lqillisesti io sööntölen mukoisesti koolle kulsuitu.
Yhdisiyksen kokouksisso on kqnnqtusiöseniö lukuun ottqmolto iokoisello iösenellö.. yksi öäni. Pöälökset
tehdöön yksinkerloisellq öönlenenemmislöllö, ellei nöissö söönnöissö toisin möörötö. Aänien mennessö fqsqn
rotkoisee puheeniohtoiqn ööni, poilsi vooleisso orpo. Voqlit suoritelqon suliettuno lippuöönestyksenö, ios
ehdokkqito on enemmön kuin vooli edellyttöö tqi ios kokous sitö vqotii.

6 $ Hollitus
Yhdistyksen osioito hoifqq hollilus, lohon kuuluu syyskokouksessq vqlitut puheeniohtqiq iq kuusi {6) muulq
vorsinqisto iösentö sekd neliä (4) voroiösenfö. Hqllituksen puheeniohloion, muiden vqrsinqislen iösenten io

voroidsenten toimikqusi on koksi kqlenterivuotto. Hqllituksen muisfq vqrsinoisisto iq vorqiäsenistö on
vuosittoin erovuorossq puolet (1/2). Erovuorosso olevo hollituksen iösen voidoqn vqlito uudelleen, kuitenkin
siten, ettai hönen toimikqutensq on yhtöiqksoisesli korkeintqqn neliö (4) vuoiiq. Puheenjohtoio voidoon
kuitenkin volitq kqhden kquden iölkeen uudelleen kohdeksi vuodeksi kerrqlloqn syyskokouksen pöötöksellö.
Hollitus volitsee keskuudestoon voropuheeniohtqion sekö ioko keskuudestqon toi ulkopuolelto sihteerin,
rqhqstonhoitqion iq muut tqrvittovqt toimihenkilöt. Toimihenkilöiden tulee ollo yhdistyksen vorsinoisio iöseniä.
Hqllilus kokoontuu puheeniohtoion toi hönen eslyneenö ollessoon voropuheeniohtoion kuisuslo, kun he
kqlsovof siihen olevon qihetlo tqi kun vöhintqön puolet hollituksen iösen;slö sitö vootii.
Hqllitus on pöötösvoltqinen..kun puheeniohioiq toi voropuheeniohtqio sekö vcihintöän puolet hqllituksen
muistq iösenistö on lösnö. Äönestykset rotkoistqon ehdottomqllq öönten enemmistöllö, Äanten mennessö
foson rotkoisee puheeniohroiqn ööni, vqqleisso orpo.
Jokoinen yhdhryksen hyvömoineinen iösen kunnioiösentö

io kunniopuheeniohroioo

lukuun ortomono

on voolikelpoinen yhdistyksen

holl;ruksen iösereksi.

Z
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Nimenkirioiius
Yhdistyksen nimen kirioittoq ioko puheeniohtqlo
rqhqstonhoitqiqn konsso.

toi vorqpuheeniohtolo iompikumpi yhdessö sihteerin tqi

$ Voolitoimikunto
Yhdistys volitsee syyskokouksesso vqolitoimikunnqn. Voqlitoimikunnqssq

on kolme (3)

iösenrö.

Vqqliloimikunnon tulee tehdö seurqqvolle syyskokoukselle ehdotus hollituksen iöseniksi.

9$

Muut toimikunnot
Yhdistyksellö tulee ollq lisöksi qinqkin seurqqvqt pysyvcil toimikunnol:
1. Nöyttelytoimikunto.
2. Koulutustoimikunio

Yhdistyksen hqllitus vqlitsee pysyvien ioimikuntien puheeniohtqioi lukuun otlomotlo vqolitoimikunnqn
puheeniohtoioq.
Hollitus vqlitsee pysyvien toimikuntien iäsenet toimikuntien puheeniohtoiien esilyksestai.

Näyttely- iq koulutustoimikunnon puheeniohtqiot osqllistuvql hqllituksen kokouksiin, mutlo heillö ei ole
öönioikeutiq kokouksisso, miköli he eivöt ole somollq hqllituksen vorsinoisio icisenici.

Muitq foimikuntiq voidqqn perustqq hqllituksen pöötöksellä.
Hqllituksen puheeniohtoiq yoi holutessqon osqllistuo kqikkien muiden toimikuntien pqitsi vqqlitoimikunnon
kokouksiin.

l0

$ Jösenen eroftominen
Yhdistyksen iäsen, iokq loimii toi on toiminut tqvqllq, ioko loukkoo yhdistyksen mqineilq toi eslöd sen
toimintqo toi iättöö iösenvelvoitteenso hoitqmottq, voidqqn hollituksen pdötöksellä eroltoo yhdistyksen
iösenyydestö.

I 'l $ Sööntöien muuttominen io yhdistyksen purkominen
Poötös söönröien muuttomisestq io yhdistyksen purkomisesto voidoqn tehdö yhdistyksen kokouksesso, losso
vöhinlöön kolme neliösosoo 3/4 onnetuisto öönistö s'tä kqnnqttoo.
Kokouskutsusso on mqinittqvo säcintöien muuttom;sests toi yhdisiyksen purkomisesto.
Yhdistyksen purkouilesso köyrelöön yhdistyksen voror yhdisiyksef rorkoiruksen
kokouksen mööröiimdllö tovo lo.
Miköli yhdislys lokkoureroon, köyleidön voror samoon rorkoftukseen.
1

2

Q

edtrömkeen purkourumisetro pööftdvön

Yhdisrysloin soveltominen
Muisso suhteissq noudqtetqon voimqsso olevon yhdistysioin mööröyksiö.

