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SÄÄNNÖT  
Suomiart, Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistys, Sverigefinska bildkonstnärernas förening 

 

Yhdistyksen toiminimi ja tarkoitus 

§ 1. Yhdistyksen nimi on Suomiart ja sen kotipaikka on Tukholma ja toimialueena Ruotsi.  

§ 2. Suomiart toimii ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden ja taiteenharrastajien yhteistyö-, tuki- ja koulutusjärjestönä. 
Suomiart toteuttaa tarkoitustaan kokoustensa päätösten määrittämälla tavalla. 

Jäsenyys 

§ 3. Suomiartin varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki ne henkilöt, jotka ovat kuvataiteilijoita ja hyväksyvät 
Suomiartin säännöt. Jäsenet Suomiartiin hyväksyy johtokunta. Muut taiteesta kiinnostuneet henkilöt voivat liittyä 
kannatusjäseniksi. 

§ 4. Suomiart pitää jäsenistään luetteloa. 

§ 5. Suomiarttiin liittymisestä päättää johtokunta ja jäsenmaksuista päättää vuosikokous. Kunniajäseneksi 
kutsumisesta päättää vuosikokous johtokunnan esityksestä. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. 

§ 6. Jäsen, joka ei noudata Suomiartin sääntöjä tai muuten esiintyy Suomiartin toimintaperiaatteita loukkaavasti, 
voidaan erottaa jäsenyydestä. Erottamispäätöksen tekee Suomiartin kokous ja sen esilletulemisesta on 
asianomaiselle tiedotettava viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Jäsenyyden katsotaan ilman eri 
päätöstä päättyneen silloin, kun edellisen jäsenmaksun suorituksesta on kulunut enemmän kuin kolmetoista (13) 
kuukautta. 

§ 7. Suomiartin asioita hoitaa johtokunta. 

Suomiartin kokous  

§ 8. Suomiartin korkein päättävä elin on vuosikokous. 

§ 9. Suomiartin kokouksessa käyttävät Suomiartin varsinaiset jäsenet päätösvaltaa. Suomiartin kokoukset kutsuu 
koolle johtokunta tai milloin 1/3 jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii yhden ja saman asian käsittelemiseksi. Äänivalta on 
kaikilla niillä Suomiartin jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun edelliseltä vuodelta. 

 Vain Suomiartin jäsen voidaan valita johtokuntaan. 

 Suomiartin kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan, 
ratkaisee arpa. 
Äänestys suoritetaan avoimena ellei joku kokouksen osallistuja vaadi umpiäänestystä. 

§ 10. Kutsu Suomiartin kokouksiin toimitetaan jäsenille kirjeitse kaksi (2) viikkoa enne varsinaista tai ylimääräistä 
kokousta. Jäsenten johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat tulee olla perillä ennen helmikuun loppua. 

§ 11. Suomiartin vuosikokous pidetään johtokunnan kutsusta vuosittain ennen maaliskuun päättymistä. Vuosikokouksen 
käsiteltäväksi kuuluvat seuraavat asiat: 
1. Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi. 
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
3. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, d) kaksi äänten laskijaa. 
4. Käsitellään johtokunnan toimintakertomus ja tilikertomus edellisestä toimikaudelta sekä  kuullaan tilintarkastajien 
lausunto. Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä. 
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle. 
6. Valitaan: 
a) Yhdistyksen puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi. 
b) 2-3 varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi ja yksi varajäsen yhdeksi vuodeksi. 
c) Vaalivaliokunta jonka enemmistön on oltava johtokunnan ulkopuolelta. 
d) Valitaan Suomiartin edustajat eri yhteisöjen kokouksiin. 
e) Valitaan kaksi tilintarkistajaa sekä heille varamiehet. 
f) Päätetään Suomiartin koollekutsumistavasta. 
g) Käsitellään jäsenten johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat. 
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Johtokunta ja tilintarkastus 

§ 12. Suomiartin toimeenpaneva elin on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista jäsentä ja 
yksi (1) varajäsen. Puheenjohtaja valitaan toimintavuodeksi ja johtonunnan 2-3 varsinaista jäsentä kahdeksi 
vuodeksi. Varajäsen valitaa yhdeksi vuodeksi. 
Suomiartin toimintavuosi on kalenterivuosi. 
Johtokunta valitsee keskuudestaan: a) varapuheenjohtajan, b) sihteerin, c) rahastonhoitajan,  
d) muut tarpeelliset toimihenkilöt, e) johtokunta on päätösvaltainen, milloin puheenjohtaja ja 3 äänivaltaista jäsentä 
on paikalla. 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja milloin tämä on estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin 
puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Päätökset johtokunnassa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan, ratkaisee arpa. 

§ 13. Suomiartin nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla yhdessä rahastonhoitajan tai 
sihteerin kanssa, aina kaksi yhdessä. Internetpankkiasioita hoitaa rahastonhoitaja. 

Yleisiä määräyksiä 

§ 14. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan, jos 2/3 kokouksessa läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa 
kahdessa perättäisessä Suomiartin kokouksessa, joiden välillä on vähintään kuukausi ja joista toisen pitää olla 
vuosikokous. Kukin jäsen voi oman äänensä lisäksi käyttää yhtä valtakirjaa. 

§ 15. Päätös Suomiartin lopettamisesta voidaan tehdä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen tulee olla 
Suomiartin vuosikokous. Lopettamispäätöstä tulee kannattaa 2/3 kokouksen läsnä olevista jäsenistä kummassakin 
kokouksessa erikseen. Suomiartin toiminnan lakatessa luovutetaan sen varat ja muu omaisuus 
ruotsinsuomalaisen taiteen edistämistarkoituksiin. 

Nämä säännöt on hyväksytty Suomiartin vuosikokouksissa Tukholmassa 2018 ja 2019.  

Säännöt astuivat voimaan Suomiartin vuosikokouksessa 21 helmikuuta 2019 ja tästä päivästä lähtien entiset 
säännöt lakkaavat olemasta voimassa. 

 

Kai Kangassalo   Pirjo Shur 
kokouksen puheenjohtaja   kokouksen sihteeri  

 

Erja-Riitta Salonen  Marketta Simons 
pöytäkirjan tarkistaja  pöytäkirjan tarkistaja 


