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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on IMA Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ylimmän johdon assistenttityössä
tarvittavan ammatillisen osaamisen, henkilökohtaisen kehittymisen ja
verkostoitumisen laaja-alainen ylläpito ja edistäminen. Lisäksi
tarkoituksena on tukea ammatin vaatimaa muuta yleissivistävää
osaamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää jäsenistön osaamista ja yleissivistystä ylläpitäviä ja
kehittäviä tilaisuuksia, koulutuksia, tutustumiskäyntejä,
yritysvierailuja ja kulttuuritapahtumia
- kokoaa jäsenistöstään työryhmiä toimintansa edistämiseksi
- viestii toiminnasta ja tapahtumista jäsenilleen säännöllisesti
- tekee kyselyitä jäsenistölleen
- järjestää kummitoimintaa uusille jäsenille.

Yhdistys on kansainvälisen International Management Assistants -
yhdistyksen (IMA) jäsen ja noudattaa sen tavoitteita ja sääntöjä.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
toimii organisaationsa ylimmän johdon sihteerin, assistentin,
avustajan tai muun vastaavan asiantuntijan tehtävässä. Hakiessaan
jäsenyyttä hänellä tulee olla vähintään kolmen vuoden kokemus
tällaisesta tehtävästä. Yhdistykseen voidaan hyväksyä myös
yritysjäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta ja
jäsentyöryhmän esittelemänä varsinaiset jäsenet sekä yritysjäsenet.
Jäsenistö vahvistaa hallituksen hyväksymät jäsenvalinnat yhdistyksen
kevät- ja syyskokouksissa. Työuransa päätyttyä jäsen voi jatkaa
yhdistyksessä seniorijäsenenä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenmaksu
Yhdistyksen kevätkokous päättää seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun
suuruuden näille jäsenryhmille: varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet
ja yritysjäsenet. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Jäsenyyden päättyminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan
jäsenen ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin viimeistään
jäsenmaksukauden päättyessä. Jo perittyä jäsenmaksua tai sen osaa ei
palauteta. Jäsen katsotaan eronneeksi silloin, jos muistutuksesta
huolimatta jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuuden
kuukauden ajan.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa
valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja PR-vastaava, sekä heidän
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varajäsenensä. Tämän lisäksi hallitus voi valita sopiviksi katsomia
toimihenkilöitä. Hallituksen toimikausi alkaa kevätkokouksen jälkeen
ja päättyy seuraavan vuoden kevätkokoukseen. Hallituksen jäsenet
valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja samaan tehtävään
kahden vuoden jatkokaudelle voi tulla uudelleenvalituksi vain
kerran, eli kokonaisuudessaan hallitusjäsenen toimikausi voi olla
korkeintaan 2 kertaa 2 vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä
ovat edustettuina. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous
marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
seniorijäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yritysjäsenellä on
kokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, jos yhdistyksen
kokous siitä päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos
vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti vaatii.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
kuukausi ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu jäsenille
sähköpostitse. Kutsun yhteydessä ilmoitetaan mahdollisuudesta antaa
valtakirja siinä tapauksessa, mikäli jäsen ei itse voi osallistua
kokoukseen.

Kokousten asialistat ja liitteet on oltava yhdistyksen verkkosivujen
jäsenosiossa viikkoa ennen kokousta. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa
saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
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hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen silloin, kun kokous on
kutsuttu koolle säännönmukaisesti, aineisto on ollut määräaikaan
mennessä yhdistyksen verkkosivujen jäsenosiossa ja vähintään 1/10
jäsenistä on edustettuina joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, budjetti ja päätetään seuraavan
kalenterivuoden jäsenmaksuista
8. valitaan uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. vahvistetaan uudet jäsenet
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan uudet jäsenet
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.
Äänestyksissä voidaan käyttää valtakirjaa. Kokouksessa oleva
jäsenistö voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää hyväksyä myös
sellaiset esitykset tai liitteet, jotka eivät ole olleet yhdistyksen
verkkosivustolla määräaikaan mennessä edellyttäen, että esitettävä
asia on ollut hallituksen tiedossa kaksi viikkoa ennen kokousta ja
esityslistalla viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.


