FORUM ARTIS RY:N SÄÄNNÖT
NIMI JA KOTIPAIKKA
1§
Yhdistyksen nimi on Forum Artis ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

TOIMINNAN TARKOITUS JA LAATU
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on valtakunnallisten ammatillisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestönä
edistää, vaalia ja tukea jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja, eri taiteenalojen kanssakäymistä
sekä erityisesti toimia taiteilijoiden toimintaedellytyksiin liittyvien sosiaalisten ja taloudellisten
etujen edistämiseksi.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
a) toimii yhdyssiteenä edustamiensa taiteenalojen keskinäisessä kanssakäymisessä,
b) edistää eri taiteenalojen ja yleisön välistä vuorovaikutusta pyrkimyksenä myönteisen
mielenkiinnon herättäminen taiteita ja niiden päämääriä kohtaan,
c) luo yhteyksiä jäsenjärjestöjen sekä viranomaisten, poliittisten päättäjien ja eri sidosryhmien
välille,
d) tekee jäsenjärjestöjensä tavoitteita tukevia aloitteita, lausuntoja ja esityksiä,
e) harjoittaa jäsenjärjestöjä hyödyttävää koulutus- ja tiedotustoimintaa,
f) tekee ja edistää taide- ja taiteilijapoliittisia tutkimuksia ja selvityksiä,
g) puolustaa taiteen riippumattomuutta ja toimii muutenkin yhdistyksen tarkoitusperien
edistämiseksi.
4§
Toimintansa tukemiseksi Forum Artis ry voi perustaa ja kartuttaa rahastoja, ottaa vastaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa
julkaisutoimintaa sekä hankkia toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita.
Hallituksen päätöksellä yhdistys voi liittyä jäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien mukaisiin
kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.
Forum Artis ry:n tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu eikä välittömän taloudellisen edun
hankkiminen jäsenjärjestöille tai muille toimintaan osallisille.
FORUM ARTIS RY:N JÄSENET
5§
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luovaa tai esittävää taidetta edustava valtakunnallinen
ammatillinen rekisteröity yhdistys. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus kirjallisen
hakemuksen perusteella.
Näissä säännöissä jäsentä kutsutaan jäsenjärjestöksi.
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Jäsenjärjestö on velvollinen suorittamaan Forum Artis ry:lle syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla samansuuruinen kaikille jäsenjärjestöille tai se voi perustua
jäsenjärjestön luovan tai esittävän taiteen parissa ammattimaisesti työskentelevien jäsenjärjestöjen
henkilöjäsenten lukumäärään.
Jäsenjärjestön henkilöjäsenellä tarkoitetaan tässä jäsenjärjestöön kuuluvaa luonnollista henkilöä tai
jäsenjärjestöön kuuluvan yhdistyksen jäsenenä olevaa luonnollista henkilöä.
6§
Jäsenjärjestö voi erota Forum Artis ry:stä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan Forum Artis ry:n kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alussa.
Forum Artis ry:n kokous voi erottaa jäsenjärjestön, joka
– ei täytä enää säännöissä olevia jäsenyyden ehtoja,
– on laiminlyönyt jäsenmaksunsa,
– ei noudata Forum Artis ry:n sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä tai toimii sen tarkoitusperien vastaisesti
tai,
– on toiminnallaan Forum Artis ry:ssä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Forum
Artis ry:tä.
FORUM ARTIS RY:N PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO
7§
Forum Artis ry:n päättävänä elimenä on Forum Artis ry:n kokous. Kokoukset ovat sääntömääräisiä
kokouksia ja ylimääräisiä kokouksia. Sääntömääräinen kevätkokous pidetään vuosittain maalishuhtikuussa ja sääntömääräinen syyskokous vuosittain loka-marraskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun Forum Artis ry:n kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään 1/3 jäsenjärjestöistä sitä hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.
Jokaisella jäsenjärjestöllä on oikeus lähettää Forum Artis ry:n kokoukseen yksi edustaja. Kullakin
edustajalla on kokouksessa yksi ääni.
Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.
8§
Kutsu Forum Artis ry:n kokoukseen toimitetaan jäsenjärjestöille kirjeitse tai jäsenjärjestön
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsun mukana
toimitetaan lista kokouksessa käsiteltävistä asioista.
9§
Jäsenjärjestöllä on oikeus tehdä aloitteita Forum Artis ry:n sääntömääräiselle kokoukselle. Aloite
osoitetaan Forum Artis ry:n kokoukselle ja toimitetaan hallitukselle kevätkokousta varten
tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten elokuun loppuun mennessä.
Hallituksen on tuotava aloite kokouksen ratkaistavaksi omalla lausunnollaan varustettuna.
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10 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a)
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b)
valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
c)
käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus ja esitetään tilin- tai
toiminnantarkastajan lausunto,
d)
päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä vastuuvelvollisille,
e)
käsitellään jäsenjärjestöjen tekemät aloitteet,
f)
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,
g)
käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä
annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a)
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b)
valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
c)
vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien
palkkiot,
d)
valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
sekä hallituksen varajäsenet,
e)
päätetään valitaanko yhdistykselle tilin- vai toiminnantarkastaja mikäli yhdistyksen
suuruus ei velvoita sitä valitsemaan tilintarkastajaa,
f)
valitaan yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö,
g)
vahvistetaan jäsenmaksut,
h)
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio,
i)
käsitellään jäsenjärjestöjen tekemät aloitteet,
j)
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,
k)
käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä
annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
11 §
Forum Artis ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi muuta varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi
kalenterivuotta ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Varsinaisista jäsenistä vuosittain erovuorossa on kolme.
Hallituksen tehtävänä on muun muassa
- johtaa Forum Artis ry:n toimintaa lakien, näiden sääntöjen ja Forum Artis ry:n kokouksen
päätösten mukaisesti,
- edustaa Forum Artis ry:tä,
- valita vuosittain varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtaja,
- päättää jaostojen ja työryhmien perustamisesta ja määrätä niiden tehtävät,
- nimetä Forum Artis ry:n edustajat eri tehtäviin sekä kansallisesti että kansainvälisesti,
- kutsua koolle Forum Artis ry:n kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
- panna täytäntöön Forum Artis ry:n kokouksen tekemät päätökset,
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- hoitaa Forum Artis ry:n varoja ja omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta, varainhoidosta ja
tilinpäätöksen valmistumisesta Forum Artis ry:n kokouksen päättämien periaatteiden mukaisesti,
- määrätä Forum Artis ry:n nimenkirjoittajat näiden sääntöjen 13 §:n mukaisesti,
- hyväksyä jäsenjärjestöt ja pitää niistä luetteloa,
- ottaa töihin ja erottaa Forum Artis ry:n toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksestaan,
muista työsuhteen ehdoista ja tehtävistään,
- hoitaa tiedotus- ja koulutustoimintaa,
- hoitaa sopimus- ja neuvottelutoimintaa.
12 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja, ja vähintään kolme jäsentä.
13 §
Forum Artis ry:n nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen nimenkirjoittajiksi määräämät
hallituksen jäsenet tai Forum Artis ry:n toimihenkilö kukin yksin.
14 §
Forum Artis ry:llä on yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin Forum Artis
ry:n toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
Forum Artis ry:n tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajan
tarkastettavaksi viimeistään helmikuun 15. päivänä. Tilin- tai toiminnantarkastajan tulee antaa
hallitukselle Forum Artis ry:n kokoukselle osoitettu tarkastuskertomus kahden viikon kuluessa
saatuaan tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA FORUM ARTIS RY:N PURKAMINEN
15 §
Forum Artis ry:n sääntöjä voidaan muuttaa Forum Artis ry:n kokouksen päätöksellä, jos asiasta on
mainittu kokouskutussa ja muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.
16 §
Forum Artis ry voidaan purkaa Forum Artis ry:n kokouksen päätöksellä, jos asiasta on mainittu
kokouskutsussa ja purkamista kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.
Forum Artis ry:n purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen varat on käytettävä näiden sääntöjen 2
§:ssä mainittuihin tarkoituksiin tavalla, josta viimeinen kokous tarkemmin päättää.

JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN
17 §
Tällä sääntömuutoksella ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenjärjestöjen vahingoksi, vaan saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.
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