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1 § Yhdistyksen nimi on Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, sen
kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Näissä säännöissä
viitataan jatkossa Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:hyn sanalla
yhdistys.
2 § Yhdistys on kristilliseltä arvopohjalta toimiva ekumeeninen
järjestö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurista ja
yhteiskunnan arvoista käytävää keskustelua ja vuorovaikutusta eri
katsomusten välillä sosiaalisen hyvinvoinnin ja yhteiskuntarauhan
edistämiseksi.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää
kulttuuritapahtumia, foorumeja ja keskustelutilaisuuksia, osallistuu
yleiseen kulttuurikeskusteluun, tukee uskontoon ja kulttuuriin
liittyvää tutkimusta, koulutusta ja julkaisutoimintaa sekä hoitaa
koti- ja ulkomaisia yhteyksiä.
4 § Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
henkilön, ja kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka
hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet ja haluaa toimia niiden
toteuttamiseksi. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat
vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous
päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kannatusjäsenillä on
läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys voi kutsua
kunniajäsenekseen henkilön, joka on edistänyt erityisen ansiokkaasti
sen toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Hallitus voi
katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hänen jäsenmaksunsa on kahden
peräkkäisen vuoden ajalta suorittamatta. Hallitus voi erottaa
jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.
5 § Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka muodostavat
kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, kolmeksi
vuodeksi kerrallaan valitut 3-8 muuta jäsentä ja kolmeksi vuodeksi
kerrallaan valitut 1-3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
vuodeksi kerrallaan 1-2 varapuheenjohtajaa. Hallituksen jäsenet ovat
erovuorossa kolmen vuoden välein. Henkilö voidaan valita
maksimissaan kahdelle perättäiselle kolmivuotiskaudelle. Hallitus
voi asettaa toimintansa tueksi valtuuskunnan, jaostoja ja työryhmiä
tarpeen mukaan.
6 § Puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja
kutsuu koolle hallituksen. Hallitus on päätösvaltainen, jos
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista
jäsenistä on läsnä. Hallitus voi myös pitää kokouksia sähköpostitse
tai muita tietoliikenneyhteyksiä käyttäen. Hallitus ottaa ja erottaa
yhdistyksen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan
kanssa tai toiminnanjohtaja yksin hallituksen määräämänä.
8 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille maaliskuun 15.päivään

Sivu: 2(2)
mennessä. Tilintarkastuslausunto on annettava vuosikokoukselle
maaliskuun loppuun mennessä.
9 § Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä hallituksen koollekutsumana
huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään milloin
kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään
20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti
hallitukselta pyytää.
10 § Vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri
ja kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa.
Vuosikokouksessa
1.esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille,
2.Valitaan hallituksen puheenjohtaja, 3-8 hallituksen jäsentä ja 1-3
varajäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan erovuorossa olevien
tilalle,
3.valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja seuraavaksi
tilikaudeksi,
4.vahvistetaan hallituksen laatimat toiminta- ja taloussuunnitelmat
sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä
5.käsitellään muut kokouksessa esiin tulevat asiat, kuitenkin niin,
ettei päätöstä näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai
kiinnittämisestä voida tehdä, ellei asiaa ole kokouskutsussa
erikseen mainittu.
11 § Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle jäsenille kirjallisesti tai
sähköpostitse lähetettävällä kutsulla. Kutsu vuosi- ja ylimääräiseen
kokoukseen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta.
12 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos tätä tarkoittavaa ehdotusta
vuosikokouksessa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautumisesta on kuitenkin päätettävä kahdessa
vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joissa
kummassakin ehdotusta on kannattanut 3/4 annetuista äänistä.
13 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat
ja muu omaisuus Tieteen ja Taiteen Kristilliselle Tukisäätiölle.
Ellei tämä säätiö ole tuolloin toiminnassa varat ja muu omaisuus
luovutetaan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla muuhun
yhdistyksen tarkoitusta edistävään tarkoitukseen.

