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1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummuniindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys on Suomessa kumiteollisuutta harjoittavien yritysten yhteenliittymä elinkeino- ja työnantajapoliittisissa asioissa. Sen
tarkoituksena on edistää jäsentensä:
- elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä
- etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa
- välistä yhteistoimintaa
Yhdistys voi olla myös muun edellä mainittuja tarkoitusperiä edistävän järjestön jäsen sekä osallistua alan järjestöjen kansainväliseen yhteistoimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen
siihen osallisille.
3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- seuraa sellaisia lainsäädäntö- ja muita toimenpiteitä, niiden valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä muuta kehitystä ja tapahtumia koti- ja ulkomailla, joilla on merkitystä kumiteollisuudelle, tiedottaa niistä jäsenilleen sekä ryhtyy niiden johdosta kumiteollisuuden edun ehkä vaatimiin toimenpiteisiin
- tekee viranomaisille esityksiä sekä antaa näille lausuntoja ja selvityksiä kumiteollisuutta koskevissa asioissa;
- edustaa jäsentensä kumiteollisuutta viranomaisten järjestöjen tai muiden etupiirien kanssa käytävissä neuvotteluissa;
- edustaa jäsentensä kumiteollisuutta niissä kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, elimissä ja tilaisuuksissa, joihin
osanotto katsotaan tarpeelliseksi;
- edistää terveiden liiketoimintamuotojen kehittämistä.
4 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi hakemuksesta päästä hyvämaineinen, Suomessa kumiteollisuutta harjoittava oikeuskelpoinen
yhteisö. Hakemuksen hyväksyy tai hylkää yhdistyksen hallitus, jonka ei tarvitse perustella päätöstään.
5 § Jäsenmaksu
Uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu, jonka yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsen, joka on liittynyt yhdistykseen kesäkuun 30.
päivän jälkeen, suorittaa siltä vuodelta puolet koko vuoden jäsenmaksusta. Liittymismaksu on tällöinkin suoritettava kokonaisuudessaan.
6 § Tilasto- ja muut tiedot
Yhdistyksen jäsen on velvollinen antamaan jäsenmaksun määräämistä ja äänimäärän vahvistamista varten tarvittavat tiedot
ja muutenkin yhdistyksen toimintaansa varten tarvitsemat tilastolliset tiedot. Annetut tiedot käsitellään luottamuksellisena.
7 § Jäsenen velvollisuudet
Yhdistyksen jäsenen on sitouduttava täyttämään näitten sääntöjen edellyttämät velvoitukset.
8 § Yhdistyksestä eroaminen
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, ja päättyy jäsenyys seuraavan kalenterivuosipuoliskon lopussa. Jäsenmaksut ja muut sääntöjen määräämät maksut päättyvät kuitenkin vasta seuraavan kalenterivuoden alusta.
9 § Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksen jäsenen, joka ei noudata hallituksen tai yhdistyskokouksen päätöksiä tai muuten toimii vastoin yhdistyksen periaatteita tai on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt yhdistyksen päättämien maksujen suorittamisen, voi yhdistyskokous
3/4 enemmistöllä annetuista äänistä erottaa yhdistyksestä, jolloin asianomainen jäsen ei itse saa osallistua äänestykseen.
Ennen kuin erottamista koskeva hallituksen päätös tehdään, on sille, jota asia koskee, varattava tilaisuus selvityksen antamiseen. Erottamista koskeva päätös tulee voimaan heti tai enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan kuluttua. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
10 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään kuusi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua
varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään kuusi varajäsentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Hallituksen puheenjohtaja
ja jäsenet voidaan valita uudelleen.
Vaalikelpoisia hallituksen jäseneksi ovat yhdistyksen jäseninä olevien yhteisöjen palveluksessa olevat henkilöt. Jos jäsenenä oleva yhteisö eroaa tai erotetaan, voidaan sen palveluksessa olevat tai olleet henkilöt erottaa myös hallituksen jäsenyydestä.
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11 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava
koolle, mikäli kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva. Hallitus voi tarvittaessa asettaa keskuudestaan 3 jäsenisen työvaliokunnan ja muita tarpeellisiksi katsottuja valiokuntia, valita niihin jäsenet ja määrätä niiden toimivaltuudet.
12 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen on joka suhteessa valvottava yhdistyksen etuja. Siinä tarkoituksessa hallituksen tulee mm.
- ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita 2 §:ssä mainittujen yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen vaatii;
- käsitellä jäseneksi ilmoittautumiset ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
- ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja sekä päättää hänen työsuhteensa ehdoista;
- huolehtia siitä, että jäsenet täyttävät velvollisuutensa yhdistystä kohtaan,
- vastata taloudesta ja omaisuudesta;
- kutsua yhdistys varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin sekä valmistella niissä esille tulevat asiat, sekä
- esittää kevätkokoukselle kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta
13 § Toimitusjohtajan tehtävät
Toimitusjohtajan tehtävänä on:
- valmistella ja esitellä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat
- huolehtia yhdistyskokouksen, hallituksen ja sen työvaliokunnan päätösten toimeenpanosta
- johtaa yhdistyksen toimistoa ja järjestää sen työt
- ottaa palvelukseen ja erottaa liiton toimihenkilöt
- huolehtia jäsen- ja muiden maksujen perimisestä sekä vastata hallitukselle liiton talouden ja omaisuuden hoidosta
14 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdistyksen toimitusjohtaja kukin yksin tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää kukin yksin.
15 § Tilinpäätös
Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.
16 § Yhdistyskokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa.
Kevätkokouksessa
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
- merkitään edustettuina sekä läsnä olevat jäsenet, tarkastetaan annetut valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- esitetään edellistä kalenterivuotta koskeva hallituksen laatima toimintakertomus;
- esitetään tilintarkastajien kertomus ja sen mahdollisesti aiheuttama hallituksen selitys;
- vahvistetaan tilinpäätös, ja
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Syyskokouksessa
- valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
- merkitään edustettuina sekä läsnä olevat jäsenet, tarkastetaan annetut valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
- määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
- vahvistetaan seuraavaa vuotta koskeva tulo- ja menoarvio;
- vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä määrätään, minkä ajan kuluessa maksut on
suoritettava;
- valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi;
- valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi, sekä
- valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä.
Kummassakin kokouksessa otetaan edellisten lisäksi käsiteltäväksi ne muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus
esittää tai joista joku yhdistyksen jäsen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta on hallitukselle tehnyt kirjallisen, perustellun ilmoituksen.
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17§ Ylimääräinen yhdistyskokous
Ylimääräisiä yhdistyskokouksia voidaan hallituksen kutsusta pitää kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.
18 § Kutsu yhdistyskokoukseen
Kutsu yhdistyskokoukseen lähetetään jokaiselle jäsenelle kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
19 § Äänimäärät
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi perusääni ja lisäksi yksi lisä-ääni kutakin yhdistykselle jäsenmaksuna
juoksevana kalenterivuonna maksettavaa. Yhdellä jäsenellä voi kuitenkin kokouksessa olla enintään 1/3 äänten yhteenlasketusta määrästä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouksessa voi jäsentä edustaa ja hänen äänioikeuttaan käyttää vain jäsenen siihen valtuuttama edustaja.
20 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä
johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.
21 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

