
Sivu: 1(4)

Voimassaolevat säännöt: 29.03.2022 14:20:20

1 §

Yhdistyksen nimi on Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL
ry. - ruotsiksi Biologi- och geografilärarnas förbund BGLF rf. -
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

2 §

Liiton tarkoituksena on edistää jäsenten ammatillista ja
harrastustoimintaa sekä valvoa heidän yhteiskunnallisia ja
ammatillisia etujaan. Liiton tarkoituksena on myös yleisesti
kehittää ja edistää biologian ja maantieteen opetusta ja opiskelua
sekä kestävän kehityksen päämääriä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää jäsenilleen vuosi-
ja muita kokouksia, koulutusta, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
opintomatkoja, kilpailuja ja muuta vastaavaa toimintaa sekä
harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja alaansa liittyvää
yleistä valistustoimintaa.

3 §

Liiton jäseneksi voi päästä jokainen maamme biologisten ja
maantieteellisten aineiden sekä terveystiedon opettaja ja
opettajaksi opiskeleva, joka on suorittanut jäsenmaksun. Jäseneksi
voi hallitus hyväksyä muitakin liiton tarkoitusperiä harrastavia
henkilöitä ja rekisteröityjä yhdistyksiä. Liiton kokous voi
hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla
edistäneen henkilön. Liitolla voi olla yksi kunniapuheenjohtaja ja
enintään kymmenen kunniajäsentä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen
eivät suorita jäsenmaksua.

Liitto perii vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous
päättää. Maksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

4 §

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton
hallitukselle tai liiton puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsensuhde
lakkaa sen vuoden lopussa, jolloin eroilmoitus on annettu.

Jäsen, joka ei ole edellytettyä eroilmoitusta tehnyt ja ei ole
kahteen vuoteen suorittanut jäsenmaksuaan, katsotaan hallituksen
päätöksellä erotetuksi liitosta.

5 §

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota
kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä 6-10 varsinaista jäsentä ja
3-5 varajäsentä, joiden kaikkien tulee olla biologisten ja/tai
maantieteellisten aineiden opettajia tai opettajaksi opiskelevia.
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Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen
toimikausi on kalenterivuosi.

6 §

Liiton vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet
sekä varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain
erovuorossa on 1/2 tai lähinnä 1/2 hallituksen jäsenistä ja
varajäsenistä.

Näiden sääntöjen hyväksymistä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa
valitaan hallitus, jonka jäsenistä ja varajäsenistä määritellään 1/2
tai lähinnä 1/2 vuoden päästä erovuorossa oleviksi joko heidän oman
toiveensa tai arvan perusteella.

Vuosikokous valitsee myös yhden tilintarkastajan ja yhden
toiminnantarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan ja yhden
varatoiminnantarkastajan aina vuodeksi kerrallaan.

7 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään 2/3 hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen kokousajankohdat päätetään hallituksen kokouksissa,
mutta puheenjohtaja voi myös kutsua hallituksen koolle omasta
aloitteestaan tai jos kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä
kirjallisesti ilmoittamaansa aihetta varten pyytää.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

8 §

Hallituksen tehtäviä ovat:
1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä
tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä;
2. edustaa liittoa;
3. kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät
asiat;
4. valvoa liiton kokousten tekemien päätösten noudattamista;
5. hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä
jäsenmaksut;
6. ottaa liitolle tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän
palkkauksestaan;
7. laatia liiton vuosi- ja tilikertomukset;
8.laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi;
9. hoitaa muut liittoa koskevat asiat.

9 §

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä
tai jompi kumpi hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 §
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Liiton varsinainen kokous on vuosikokous. Kutsun vuosikokoukseen
samoin kuin muihinkin kokouksiin liiton hallitus tiedottaa vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouspäivää. Kokouskutsu
julkaistaan liiton julkaisussa tai tiedotetaan jäsenille
kirjallisesti. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen
niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 §

Varsinainen kokous pidetään syys-marraskuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1. toimitetaan kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä
pöytäkirjantarkistajien vaalit
2. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös
edelliseltä toimintakaudelta
3. esitetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot sekä
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
4. esitetään toimintasuunnitelma ja määrätään jäsenmaksujen
suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi sekä hyväksytään talousarvio
5. päätetään puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille mahdollisesti
suoritettavista korvauksista ja palkkioista
6. valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja
7. päätetään, kuinka monta hallituksen jäsentä ja varajäsentä
valitaan erovuorossa olevien tilalle
8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien
tilalle
9. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä
varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut jäsenten kirjallisesti hallitukselle kuutta
viikkoa ennen syyskokousta jättämät asiat.

12 §

Liiton toimintavuosi on sama kuin tilivuosi. Se alkaa tammikuun 1.
päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Tilinpäätös on jätettävä
viimeistään maaliskuun 31. päivä tilintarkastajille ja
toiminnantarkastajalle.

13 §

Liiton hallitus tukee biologian ja maantieteen opettajien
paikallista yhdistys- ja kerhotoimintaa. Tarvittaessa hallitus voi
järjestää yhdistysten ja kerhojen edustajille yhteisiä neuvottelu-
ja koulutustilaisuuksia.

14 §

Jos yhdistyksen kokous tai hallitus päättää tai jos vähintään 1/10
liiton jäsenistä kirjallisesti vaatii, tulee hallituksen kutsua
liitto ylimääräiseen kokoukseen.

15 §
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Äänestys liiton kokouksissa on avoin. Jos pyydetään suljettua
äänestystä, on sellainen toimitettava.

16 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta tehdään
varsinaisessa kokouksessa. Näiden päätösten tekoon vaaditaan 3/4
äänten enemmistö.

17 §

Jos liitto jostain syystä purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen
varat johonkin liiton pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen, josta
purkamiskokouksessa päätetään.

18 §
Muuten seurataan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.


