Yhdistyksen, Finnish Lapland Tourist Board ry:n, säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Finnish Lapland Tourist Board ry ja kotipaikka Rovaniemi. Yhdistyksen toimialueena on
Lapin maakunta. Yhdistys käyttää suomenkielisenä nimenään Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME).
2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa matkailualalla toimivien yrittäjien yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää
jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja nostaa matkailualan
arvostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä
sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys voi hallinnoida ja toteuttaa
elinkeinoja edistäviä hankkeita. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatin-harjoittamiseen liittyvissä
asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia
selvityksiä.
3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi matkailuun liittyviä oikeuskelpoisia
yrityksiä ja matkailun alueorganisaatioita, jotka toimivat yhdistyksen toimialueella. Yhdistyksen hallitus voi
hyväksyä kannatusjäseniksi henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä myös toimialueensa ulkopuolelta.
4 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Jäsenyrityksellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja oikeus valita oma
edustaja yhdistyksen toimielimiin. Jäsenyrityksen jäsenmaksu ja äänivalta on sidottu jäsenyrityksen
liikevaihtoon 8-portaisella asteikolla. Äänivalta määräytyy seuraavasti:
Liikevaihtoon per. asteikko
Äänimäärä

Jäsenmaksu

Pienin liikevaihto (1)----------1-----------1x
-------------------(2)-------------2-----------2x
-------------------(3)-------------4-----------3x
--------------------(4)-------------8-----------4x
--------------------(5)-------------12----------5x
--------------------(6)-------------16----------6x
--------------------(7)-------------20----------7x
Suurin liikevaihto(8)-----------24----------8x
Vuosikokous vahvistaa asteikon liikevaihdon eurorajat vuosittain.
Jäsenenä olevan yrityksen on vuosittain suoritettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämä
jäsenmaksu, jonka hallitus vahvistaa kokouksessaan liikevaihdon perusteella. Kannatusjäsenmaksu
perustuu yrityksen tai yhteisön liikevaihtoon. Hallitus vahvistaa kannatusjäsenmaksun suuruuden.
Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai
muuten vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka ei täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja. Lisäksi hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos se ei muistutuksesta
huolimatta ole maksanut jäsenmaksua 6 kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.
5 § Toiminnan rahoittaminen
Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa liike- ja kustannustoimintaa, panna toimeen
asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hankkia ja hallita toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tavoitteena ei ole taloudellisen hyödyn tuottaminen.
6 § Yhdistyksen toimielimet
Päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä on yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus.
Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttävät jäsenten valtuuttamat henkilöt.

Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää vuosittain toukokuun loppuun mennessä pidettävä varsinainen kokous.
Tarpeen mukaan tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenyrityksistä sitä vaatii, hallitus kutsuu
ylimääräisen yhdistyksen kokouksen.
Yhdistyksen kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla joko Lapin maakunnassa
ilmestyvässä lehdessä tai lähetetään sähköpostilla tai kirjeitse jäsenille, vähintään 10 päivää ennen
kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavassa luettelossa mainitut asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat.
2. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus.
3. Esitetään tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Käsitellään sääntöjen 4 §:n mukaisesti jäsenyritysten erottamista koskevat asiat.
6. Päätetään hallituksen matkakorvauksista ja palkkioista sekä toiminnantarkastajien palkkioista.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
9. Valitaan hallituksen jäsenet.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
11. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.

12. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
13. Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Siihen kuuluu 6-12 yhdistyksen vuosikokouksen valitsemaa jäsentä ja 4-6
vuosikokouksen valitsemaa varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on
paikalla. Äänestyksessä asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaalit ja suljettu lippuäänestys ratkaistaan arvalla.
Hallituksen tehtävänä on:
1) valita keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valita sihteeri, rahastonhoitaja ja muut
toimihenkilöt;
2) hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti,
3) valmistaa vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös,
4) valmistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio;
5) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sääntöjen määräämällä tavalla ja valmistella niissä esille tulevat
asiat;
6) hyväksyä yhdistyksen jäsenet;
7) katsoa eronneeksi tai erottaa jäsenet sääntöjen 4 § mukaan sekä
8) hoitaa muut hallitukselle kuuluva tehtävät
Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen
erikseen määräämä henkilö, jokainen edellä mainituista yksinään.
7 § Toimi- ja tilikausi
Yhdistyksen toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla
valmiina viimeistää helmikuun loppuun mennessä luovutettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa
yhdistyksen kokoukselle lausunto toimittamastaan tilintarkastuksesta.
8 § Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos ¾ annetuista äänistä
on muutosta kannattanut.
9 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden kuukauden välein
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan kummassakin

kokouksessa vähintään ¾ annetusta äänimäärästä. Jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä kokouksessa
on samalla päätettävä, miten yhdistyksen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien
edistämiseksi.

