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1 LUKU
Yleisiä säännöksiä
1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Remburssi ry.

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi ja virallinen kieli on suomi.

3 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lapin yliopiston
hallintotieteen, johtamisen ja johtamisen psykologian
koulutusohjelmien pääaineopiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys
pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä etua, ammatillista
tietoutta ja luomaan suhteita saman alan järjestöihin.

4§ Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii järjestämään
jäsenilleen vierailu- ja tutustumiskäyntejä koti- ja ulkomaisiin
yrityksiin, muihin korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä julkisen
sektorin laitoksiin.
Yhdistys voi järjestää jäsenilleen illanvietto- ja
informaatiotilaisuuksia.
Yhdistys voi järjestää tai osallistua erilaisiin tapahtumiin.
Mahdollisuuksien mukaan yhdistys julkaisee omaa lehteä tai
fuksivihkoa.
Voittoa tavoittelematta yhdistys voi välittää jäsenilleen oman alan
kirjallisuutta, tuottaa opintomateriaalia, ylläpitää kirjastoa sekä
järjestää voittoa tavoittelematta oman alan opintoihin liittyvää
valmennusta.
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja yms.

2 LUKU
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

5 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Lapin yliopiston
hallintotieteen, johtamisen tai johtamisen psykologian
koulutusohjelmien pääaineopiskelijat maksamalla kertasuoritteisen
jäsenmaksun. Jäsenmaksun suorittaminen oikeuttaa
ikuisuusjäsenyyteen, ellei jäsen kirjallisesti pyydä hallitukselta
eroa jäsenyydestä.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä luonnollisia henkilöitä tai
oikeudellisia yhteisöjä yhdistyksen kannattajajäseneksi.
Yhdistys voi halutessaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi
henkilöitä, joille se haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsen
kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jonka on hyväksynyt
vähintään 2/3 läsnä olleista yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.
Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa rahastonhoitajan
toimesta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§ Jäsenmaksu
Yhdistys perii varsinaisilta ja kannattajajäseniltä
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kertasuoritteisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään
syyskokouksessa.

3 LUKU
Yhdistyksen kokoukset

7§ Päätösvalta
Päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja
syyskokous.

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, jonka on
oltava nähtävillä Remburssin kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa,
ja josta on ilmoitettu yhdistyksen sähköpostilistalla, vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kokouksen koolle
tarvittaessa. Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, mikäli
vähintään 10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää.
Yhdistyksen kokouksissa johtaa puhetta yhdistyksen kokouksen
valitsema puheenjohtaja, joka ei saa olla yhdistyksen puheenjohtaja.

9 § Äänioikeus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kokouksessa läsnä olevilla
varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
etäyhteyksin tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana
tai ennen kokousta. Jokaisella yhdistyksen kokoukseen osallistuvalla
varsinaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. Koolle kutsuttu
yhdistyksen kokous on päätösvaltainen paikalla olevalla
jäsenmäärällä.

10 § Yhdistyksen syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa viimeistään
viidestoista joulukuuta.

Syyskokouksen tehtävät:
1. Valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään
nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja.
2. Valita yhdistyksen hallitukseen kolmesta kahteentoista (3-12)
jäsentä seuraavaksi toimintakaudeksi.
3. Valita tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle
varahenkilö.
4. Päättää yhdistyksen jäsenmaksusta.
5. Päättää seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta.
6. Hyväksyä hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle
toimikaudelle.
7. Valita mahdolliset yhdistyksen muut toimihenkilöt.
8. Käsitellä muut esityslistassa mainitut asiat ja mahdollisesti
esille tulevat asiat.

11 § Yhdistyksen kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa, kuitenkin
viimeistään 15. toukokuuta.
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Kevätkokouksen tehtävät:
1. Käsitellä edellisen toimikauden hallituksen laatima
toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta.
2. Vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kaudelta.
3. Päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
4. Käsitellä muut esityslistassa mainitut asiat ja mahdolliset
esille tulevat asiat.

4 LUKU
Yhdistyksen hallitus

12 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana toimielimenä on hallitus. Yhdistyksen
hallituksen jäsenen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä kolmesta
kahteentoista (3-12) jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut
tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja, kutsuu
hallituksen koolle. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle
ilmoituksella, joka on nähtävillä vähintään yhdellä Remburssin
viestintäkanavalla, vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja
on yhtynyt. Vaalin ratkaisee arpa.
Hallitus voi asettaa avukseen harkintansa mukaan jaostoja ja
toimikuntia.

13 § Yhdistyksen tilit ja niiden tarkastus
Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle tai
toiminnantarkastajalle vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.

14 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen ja nimen käyttöoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
varapuheenjohtajan kanssa tai hallituksen valtuuttama henkilö.

5 LUKU
Yhdistyksen akateemiset kunniamerkit

15 § Juhlanauha
Yhdistyksen juhlanauhaa on oikeutettu käyttämään kaikki yhdistyksen
jäsenet. Nauhaa kannetaan tilaisuuksissa, joissa akateemisia
kunniamerkkejä ja nauhoja hyvän akateemisen tavan mukaan kannetaan.
Käytettäessä nauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja
nauhan arvolle sopivaa.

Nauhaa kannetaan oikealta olkapäältä viistoon vasemmalle,
mahdollisen liivin alla, tai ruusukkeena juhlapuvun vasemmalla
puolella rinnan korkeudella. Juhlanauha ja -ruusuke asetellaan hopea
puoli ylöspäin.
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16 § Pro Regimine
Ansiomerkkien jakamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi
myöntää ansiomerkin erityisen ansioituneelle remburssilaiselle ja
merkit myönnetään yhdistyksen vuosijuhlilla. Istuvan hallituksen
varsinaisille jäsenille ei voi myöntää ansiomerkkiä. Ansiomerkin
myöntämisen yhteydessä myönnetään kunniakirja, joka perustelee
ansiomerkin myöntämistä. Ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää
korkeintaan viidelle eri henkilölle. Ansiomerkkiä kannetaan
rintataskun päällä tai vastaavassa paikassa vuosijuhlaruusukkeen
päällä.

17 § Pro Imperio
Ansiomerkkien jakamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi
myöntää ansiomerkin merkittävästi ansioituneelle remburssilaiselle
tai Remburssin etua edistyksellisesti ajaneelle henkilölle.
Ansiomerkki voidaan jakaa myös jäsenistöön kuulumattomalle
henkilölle, jos hän on ajanut järjestön etua erityisellä tavalla.
Merkit myönnetään yhdistyksen vuosijuhlilla. Istuvan hallituksen
varsinaisille jäsenille ei voi myöntää ansiomerkkiä. Ansiomerkin
myöntämisen yhteydessä myönnetään kunniakirja, joka perustelee
ansiomerkin myöntämistä. Ansiomerkkejä voidaan vuosittain myöntää
korkeintaan kahdelle eri henkilölle erityistä harkintaa käyttäen.
Ansiomerkkiä kannetaan rintataskun päällä tai vastaavassa paikassa
vuosijuhlaruusukkeen päällä.

6 LUKU
Yhdistyksen purkaminen

18 § Yhdistyksen purkamisesta päättäminen
Päätös, joka koskee yhdistyksen purkamista, on tehtävä kahdessa
peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon välein, pidettävissä
yhdistyksen kokouksissa. Päätös tulee hyväksyä vain, jos sitä
kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

19 § Yhdistyksen varojen luovutus
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen jäljelle jääneet
varat Lapin Yliopiston ylioppilaskunnalle tai muuhun yhdistyksen
tarkoitusta edistävään opiskelijatoimintaan. Yhdistyksen
purkautuessa varojen luovutuksen kohteesta päättää yhdistyksen
purkamista päättävä viimeinen yhdistyksen kokous. Päätös tulee tehdä
äänienemmistöllä.

7 LUKU
Muita säännöksiä

20 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään
3/4:lla annetuista äänistä.

21 § Sääntöjen lisäksi noudatettavat normit
Niiltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole määritetty, noudatetaan
yhdistyslakia.


