Ranskalaisen koulun ystävät ry.:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Ranskalaisen koulun ystävät ry. - Franska skolans vänner rf. ja sen kotipaikka Helsingin
kaupunki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on henkisesti ja taloudellisesti tukea ranskalaista kouluopetusta ja nimenomaan
Helsingin Ranskalais-Suomalaisen Yhteislyseon ja Helsingin Ranskalaisen Alkeiskoulun toimintaa.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokous-, juhla-, kurssi ym. edellä mainittuihin verrattavia
tilaisuuksia, levittämällä kirjallisuutta, tekemällä ranskalaista kouluopetusta Suomessa tunnetuksi ja
luovuttamalla rahavaroja 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen.
Yhdistys voi perustaa stipendirahaston, johon voidaan siirtää yhdistyksen säästövaroja sekä ottaa vastaan
lahjoituksia yhdistyksen jäseniltä ja ulkopuolisilta. Tästä rahastosta tai sen tuotosta jaetaan apurahoja
Ranskalaisen alkeiskoulun ja Ranskalais-Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaille sekä opettajille yhdistyksen
hallituksen sopivaksi katsomalla tavalla. Rahaston varat on pidettävä erillään yhdistyksen muista varoista sekä
sijoitettava varmuus- ja tuottavuusnäkökohdat huomioon ottaen.
3§
Yhdistys on oikeutettu tekemään sitoumuksia, esiintymään kantajana ja vastaajana, ottamaan vastaan
testamentteja ja lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla toimeenpanemaan arpajais- ja rahankeräyksiä.
4§
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät hallituksen hyväksymät kunnat, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja yksityiset
henkilöt. Yhdistyksen jäsenistä on kuitenkin vähintään kahden kolmattaosan oltava Suomen kansalaisia.
Henkilö, joka on erikoisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien edistämiseksi, voidaan kutsua
yhdistyksen kunniajäseneksi. Esityksen asiasta tekee yhdistyksen hallitus ja on sen tullakseen hyväksytyksi
saatava vähintää 3/4 yhdistyksen kokouksen äänistä.
5§
Yhdistyksen henkilöjäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään
vuosikokouksessa. Muiden jäsenten jäsenmaksut ovat vapaaehtoisia. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.
6§
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä. Nämä valitaan siten, että ensimmäisellä kerralla
vuosikokous valitsee neljä jäsentä kolmeksi vuodeksi, neljä jäsentä kahdeksi vuodeksi ja neljä jäsentä yhdeksi
vuodeksi. Tämän jälkeen valitaan vuosikokouksessa aina neljä jäsentä kolmeksi vuodeksi niiden tilalle, jotka
kunakin vuonna ovat erovuorossa. Jos hallituksen jäsen estyy toiminnasta eroamisen tai muiden syiden takia,
valitaan vuosikokouksessa hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa yhdistykselle sihteerin ja
rahastonhoitajan.
7§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten käydessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen
jonkun muun jäsenen kanssa.
9§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on tilinpäätös jätettävä ennen tammikuun loppua
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Näiden on ennen helmikuun 15 päivää jätettävä lausuntonsa yhdistykselle.
10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun kuluessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään
hallituksen kutsusta tai, kun vähintään kymmenen yhdistyksen jäsentä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten
hallituksesta kirjallisesti vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa aikaisemmin ainakin yhdessä
Helsingissä ilmestyvässä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä päivälehdessä.
11 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kuluneen vuoden vuosi- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto;
2) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle;
3) tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle sekä henkilöjäsenten vuosimaksun suuruus;
4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
5) hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
6) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
7) muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, kuitenkin huomioonottaen yhdistyslain määräykset niistä
asioista, joista ei voida päätöstä tehdä, ellei niitä ole kokouskutsussa erittäin mainittu.
12 §
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävät ranskalaisen opetustoiminnan hyväksi Suomessa.
13 §
Muuten noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

1973-03-08

