Säännöt
1.YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen CIGRE-toimikunta ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen
nimi englanniksi on The Finnish National Committee of CIGRE, jonka lyhenteenä on FiNC.
2.TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on
- toimia kansainvälisen Pariisissa toimivan CIGRE-järjestön (www.cigre.org) kansallisena
toimikuntana (National Committee),
- toimia CIGRE-järjestön ja yhdistyksen jäsenten välisenä yhteyskanavana,
- toimia yhdistyksen edunvalvojana CIGRE-järjestössä,
- edistää sähköjärjestelmiin liittyvän tekniikan asiantuntemuksen jakamista,
- lisätä Suomessa tietoa CIGRE-järjestöstä ja sen toiminnasta.
CIGRE-järjestön sääntöjen mukaan järjestöön liitytään kansallisten toimikuntien kautta, jos
maassa on kansallinen toimikunta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tiedottaa CIGRE-järjestön toiminnasta,
- kannustaa osallistumaan CIGRE-järjestön toimintaan,
- kerää jäsenmaksuja,
- voi järjestää tapahtumia, esimerkiksi konferensseja ja seminaareja,
- hoitaa CIGRE-järjestön kansallisille toimikunnille antamat tehtävät, esimerkiksi nimittää
edustajan CIGRE-järjestön Administrative Counciliin, ehdottaa jäseniään CIGRE-järjestön
tutkimuskomiteoihin ja toimikunnan jäsenten kirjoittamia papereita CIGRE-yleiskokouksiin
esitettäväksi.
Yhdistys maksaa jäsenmaksuja CIGRE-järjestölle. Yhdistyksen jäsenmaksu voi olla suurempi
kuin CIGRE-järjestön jäsenmaksu. Näillä jäsenmaksujen erotuksella yhdistys kattaa toimintansa
kulut sekä osallistuu myös rahallisesti CIGRE-tilaisuuksien (esim. konferenssien) järjestämiseen.
Yhdistyksellä voi olla alaryhmiä, esimerkiksi nuorille jäsenille tarkoitettu Next Generation Network
ja naisille tarkoitettu Women in Energy.
3.JÄSENET
Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa
jäsenmaksun ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisia jäseniä ovat CIGRE-järjestön
kategorian I ja kategorian II yhtymäjäsenet sekä kategorian I ja kategorian II henkilöjäsenet.
Muuksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Tähän
jäsenryhmään kuuluvat CIGRE-järjestön kategorian III henkilöjäsenet, "opiskelijajäsenet"..
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Jäsenten erottamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Syynä erottamiseen voi olla
esimerkiksi jäsenmaksujen laiminlyönti.
Yhdistys noudattaa kulloinkin voimassa olevia CIGRE-järjestön jäsenkategorioita, jotka ovat
yhdistyksen perustamisen aikana seuraavat:
1. Kategorian I yhtymäjäsen CM1A, vähintään 500 henkilöä työllistävät yritykset,
2. Kategorian I yhtymäjäsen CM1B, alle 500 henkilöä työllistävät yritykset,
3. Kategorian II yhtymäjäsen (korkeakoulut ja tutkimuslaitokset),
4. Kategorian I henkilöjäsen,
5. Kategorian II henkilöjäsen eli "nuori jäsen",
6. Kategorian III henkilöjäsen eli "opiskelijajäsen".
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka
on huomattavasti edistänyt CIGREn toimintaa tai tukenut yhdistyksen toimintaa tai saanut
CIGRE-järjestöltä kunniajäsenyyden tai muun tunnustuksen.
4.LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Seuraavan vuoden jäsenmaksut varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille päätetään
syyskokouksessa. Erillistä liittymismaksua ei ole. Muilta jäseniltä ja kunniajäseniltä ei peritä
jäsenmaksua.
5.HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja lisäksi
2-4 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 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 vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja sekä
varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6.YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kukin yksin.
7.TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8.YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous maalis-kesäkuussa ja
syyskokous loka-joulukuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Sellaista varsinaista jäsentä, joka on oikeuskelpoinen yhteisö, edustaa kokouksissa yksi henkilö.
Muilla jäsenillä ja kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9.YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta
jäsenille sähköpostitse tai postitetuilla kirjeillä.
10.VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
6. todetaan paikalla olevat jäsenet,
7. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien tai
tilintarkastajien lausunto,
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille,
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle,
7. parittomina vuosina päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraaviksi kahdeksi
kalenterivuodeksi,
8. parittomina vuosina valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraaviksi kahdeksi
kalenterivuodeksi,
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi,
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11.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.

