12.06.2015 Voimassaolevat säännöt
1. pykälä
Seuran nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Marxilaisen yhteiskuntatieteen seura ry ja sen kotipaikka on Tampereen
kaupunki.
2. pykälä
Seura ja sen tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on koota jäsenikseen marxilaisesta yhteiskuntateoriasta kiinnostuneita ihmisiä.
Pitää yllä marxilaiseen yhteiskuntateoriaan perustuvaa keskustelua ja tutkimusta, esittää
vaihtoehtoja erilaisiksi yhteiskunnallisiksi ratkaisuiksi järjestämällä kokouksia, seminaareja, ja
kustantamalla painotuotteita.
Seuran tarkoituksena on edesauttaa marxilaisen yhteiskuntateorian opiskelua yhteiskunnan eri
tasoilla jakamalla mahdollisuuksien mukaan stipendejä marxilaista yhteiskuntateoriaa opiskeleville.
Seura toimii yhteistyössä muiden samaa tarkoitusta edistävien yhteisöjen kanssa.

3. pykälä
Toiminnan tukeminen
Seura voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja
testamentteja sekä ylläpitää rahastoja.
Seura voi harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilaliikettä, harjoittaa kustannus- ja kirjakauppatoimintaa.
Seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
4. pykälä
Seuran jäsenet
Seuran jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt ihminen kansalaisuudesta riippumatta, joka
hyväksyy seuran säännöt ja tarkoitusperät sekä maksaa säännöllisesti jäsenmaksunsa.
5. pykälä
Jäseneksi hyväksyminen
Seuran johtokunta hyväksyy hakemuksesta uudet jäsenet.
Hakemus voi olla kirjallinen tai suullinen.
6. pykälä
Seuran jäsenten velvollisuudet
Jokaisen jäsenen tulee toiminnallaan edesauttaa seuran tarkoituksen toteutumista ja maksaa
säännöllisesti jäsenmaksunsa vuosittain.
7. pykälä
Seuran jäsenen oikeudet
Jäsenet voivat vapaasti osallistua toimintaan liittyvien kysymysten käsittelyyn ja päätösten tekoon
järjestetyissä kokouksissa sekä saattaa käsityksensä ja ehdotuksensa kokouksen tietoon.
8. pykälä
Seuran sääntöjen ja päätösten noudattaminen
Kun seuran jäsen toimii sääntöjen vastaisesti, jäsen voidaan erottaa seurasta jäsenkokouksessa
johtokunnan esityksestä.
Jäsenelle on varattava mahdollisuus selvittää toimintansa vaikuttimet.
Jäsenelle voidaan antaa em. syistä myös huomautus tai varoitus.

9. pykälä
Seurasta eroaminen
Jäsen voi erota seurasta ilmoittaen siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta seuran kokoukselle.
10. pykälä
Kokoukset
Seuran kevätkokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun
loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään
1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta
vaatii.
Kutsu kokouksiin toimitetaan jäsenistölle sähköpostilla ja julkaistaan seuran verkkosivuilla
vähintään viikkoa ennen ja enintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni.
Päätökset tehdään yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

11. pykälä
Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut johtokunnan ja seuran jäsenten esittämät asiat.
8. Kokouksen päättäminen.
Seuran syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
6. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.
7. Päätetään johtokunnan jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä.
8. Valitaan johtokunnan jäsenet.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
10. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten esittämät asiat.
11. Kokouksen päättäminen.
Seuran jäsenten kevät- ja syyskokouksille esittämät asiat on jätettävä kirjallisena seuran
johtokunnalle vähintään viikkoa ennen kyseistä kokousta.

12. pykälä
Johtokunta
Seuran toimeenpanevana elimenä toimii johtokunta, johon syyskokous valitsee 6-10 jäsentä ja 1-3
varajäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Johtokunnan puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet johtokunnan
jäsenistä on läsnä.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
kun he pitävät sitä tarpeellisena tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
13. pykälä
Johtokunnan tehtävät
- Vastaa seuran toiminnasta seuran sääntöjen mukaisesti.
- Valitsee ja palkkaa seuran toiminnan vaatimat työntekijät ja toimihenkilöt.
- Päättää seuran jäseneksi hyväksymisestä.
- Valmistelee ja esittelee seuran kokouksissa käsiteltävät asiat.
- Asettaa tarvittaessa avukseen asioita valmistelemaan työvaliokunnan ja muita tarpeellisia
työryhmiä, joiden kokoonpanot ja tehtävät se määrää.
14. pykälä
Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Seuralla on syyskokouksen valitsemat kaksi tilintarkastajaa ja
kaksi varatilintarkastajaa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.
15. pykälä
Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin erikseen.
16. pykälä
Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi kevät- tai
syyskokouksessa ehdolla, että siitä on mainittu kokouskutsussa.
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voidaan tehdä, jos sitä kokouksessa
kannattaa 2/3 äänivaltaisista osallistujista.
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava seuran tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat sääntöjen 2. pykälän määräämiin tarkoituksiin.
17. pykälä
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

