SUOMEN ARVOSTELIJAIN LIITTO RY.

SÄÄNNÖT

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen arvostelijain liitto ry, epävirallisesti lyhennettynä SARV, ruotsiksi Finlands
kritikerförbund rf, epävirallisesti lyhennettynä FKF. Englannin kielellä nimi on the Finnish Critics' Association,
ranskan kielellä L'association des critiques finlandais, saksan kielellä Finnischer Kritikerverband.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko valtakunta. Yhdistystä nimitetään näissä
säännöissä SARV:ksi.
2 YHDISTYKSEN PERIAATTEET
SARV on eri taiteenalojen arvostelijoiden ammatillinen yhteisö, jonka tehtävä on parantaa jäsenten
ammatillisia valmiuksia.
SARV pyrkii lisäämään yleistä kulttuuritietämystä ja eri taiteenalojen ymmärtämistä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi SARV
- valvoo jäsentensä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja
- pyrkii vaikuttamaan kulttuuri- ja mediapolitiikkaan tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla
lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille
- pitää yllä yhteyksiä ja voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin, joilla on vastaavat
tavoitteet ja toimiala
- seuraa tiedonvälityksen ja kulttuurin kenttää
- harjoittaa koulutustoimintaa tai järjestää sitä yhdessä muiden yhteisöjen kanssa
- jakaa apurahoja
- järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia
- pitää yllä taiteenalakohtaisia jaoksia ja alueellisia osastoja
- välittää alaan liittyvää tietoa jäsenilleen
- jakaa palkintoja
- harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
Toimintansa tukemiseksi SARV
- voi hakea apurahoja
- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- voi harjoittaa liiketoimintaa yhdistyslain 5 § mukaisesti
- voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta
- voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
3 JÄSENET
Jäsenet hyväksyy SARV:n hallitus.
SARV:n äänivaltaisia henkilöjäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet sekä aiempien sääntöjen
mukaan hyväksytyt ainais- ja vapaajäsenet. Näiden lisäksi SARV:lla voi olla kannatusjäseniä.
Varsinaiset jäsenet maksavat syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.
Hallitus voi nimetä kunniajäseneksi SARV:n piirissä ja arvostelijan työssään erityisesti ansioituneen henkilön.

Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Kunniajäseniä voi olla samanaikaisesti enintään kymmenen (10).
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät kullekin. Aiempien sääntöjen mukaan hyväksytyt vapaajäsenet maksavat
syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.
Kannatusjäseninä SARV:lla voi olla yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. SARV:n hallitus
hyväksyy kannatusjäsenet. Jäsenmaksu päätetään syyskokouksessa.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.
Liittyminen
Jäseneksi voi liittyä päätoimisesti tai freelancerina tiedotusvälineissä työskentelevä arvostelija. Uudelta
jäseneltä voidaan periä syyskokouksen määräämä liittymismaksu.
Jäseneksi hyväksyminen edellyttää, että hakijan toiminta arvostelijana on jatkunut vähintään vuoden.
Jäseneksi haetaan hallitukselle osoitetulla kirjeellä, josta on käytävä ilmi henkilötiedot sekä tiedot toiminnasta
arvostelijana.
Kielteisestä päätöksestä voi valittaa kirjallisesti seuraavalle yhdistyksen kokoukselle.
Oikeudet
Jäsen voi tehdä aloitteita, jotka käsitellään joko hallituksen tai yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen
kokoukseen vietävät asiat on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen syys- tai
kevätkokousta.
Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos vähintään 20 jäsentä tai yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista
jäsenistä sitä nimenomaisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii. Hallituksen on kutsuttava kokous
koolle kuuden viikon kuluessa asiasta tiedon saatuaan.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Velvollisuudet
Jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa määräaikana ollakseen äänivaltainen ja saadakseen jäsenetunsa.
Kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksun eräpäivä on helmikuun viimeinen arkipäivä kunakin vuonna.
Hallitus katsoo jäsenen tai kannatusjäsenen eronneeksi SARV:sta, ellei tämä ole maksanut kuluvan
kalenterivuoden jäsenmaksuaan syyskuun 30. päivään mennessä. Muusta syystä tapahtuvasta
erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.
Eronneen tai eronneeksi katsotun jäsenen hyväksymisestä uudelleen yhdistykseen päättää hallitus tehdyn
hakemuksen perusteella.

4 HALLITUKSEN JÄSENET
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä
sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen.
SARV:n syyskokous valitsee puheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan,
varajäsenet vuodeksi.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt
Hallituksessa tulee olla eri kritiikin alojen edustajia.
Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, ja mikäli vähemmän kuin puolet
varsinaisista jäsenistä on paikalla myös äänioikeus.
Jos hallituksessa on vain vähimmäisjäsenmäärä ja sen varsinainen jäsen eroaa kesken toimikautensa,
hänen tilalleen on jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittava uusi jäsen seuraavassa SARV:n kokouksessa.
Erovuoroisuus
Puheenjohtaja on erovuorossa joka toinen vuosi. Lähinnä puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka
vuosi.
5 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallitus valmistelee asiat SARV:n kokouksille ja huolehtii kokousten päätösten toteuttamisesta. Se hoitaa
SARV:n juoksevat asiat ja päättää kaikista sille kuuluvista asioista, joita ei ole joko näissä säännöissä tai
yhdistyksen kokouksen päätöksellä määrätty SARV:n kokouksen ratkaistaviksi. Hallitus palkkaa SARV:n
toimihenkilöt ja solmii näiden työsopimukset.
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle postitse tai muulla
hallituksessa sovitulla tavalla.
Hallitus on kutsuttava koolle, kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on
läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä; äänten mennessä vaaleissa tasan ratkaisee arpa,
muutoin ratkaisee puheenjohtajan kanta.
6 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
SARV:n nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, toiminnanjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja
talousvastaavalla.

7 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle jäsenlehdessä ja Internet-sivuilla viimeistään 14 vuorokautta
ennen kokouspäivää.
Kokouksen puheenjohtaja ja muut kokousvirkailijat valitaan kulloinkin erikseen.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaalit toimitetaan erikseen.
Ellei säännöissä ole toisin määrätty, asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä; äänten mennessä
vaaleissa tasan ratkaisee arpa, muutoin ratkaisee puheenjohtajan kanta.
Kokouksessa virinnyt, kokouskutsussa mainitsematon asia, muu kuin sääntöjenmuutos tai yhdistyksen
lakkauttaminen, voidaan ottaa käsittelyyn viiden kuudesosan (5/6) äänten enemmistöllä. Tällöin asia voidaan
kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä päättää samassa kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksessa on 3 §:n määräys huomioon ottaen äänioikeus varsinaisilla jäsenillä ja
kunniajäsenillä sekä aiempien sääntöjen mukaan hyväksytyillä ainaisjäsenillä ja vapaajäsenillä. Jokaisella
äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.
Mikäli SARV:n jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, hänen on toimittava kohdan 3
(jäsenet, oikeudet) mukaisesti.
Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain Fredrik Cygnaeuksen syntymäpäivänä 1.
päivänä huhtikuuta, mikäli mahdollista, tai esteen sattuessa jonain muuna päivänä huhtikuussa.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2)
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3)
a) esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
4)
nimetään Kritiikin kannusten lautakunnan jäsenet
5)
päätetään hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämistä, kokouskutsussa mainituista
asioista.
Syyskokous
Syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2)
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3)
a) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
b) päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
c) päätetään luottamushenkilöiden palkkioista ja kulukorvauksista
4)
a) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
b) päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 5-9
toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
toimitetaan varajäsenten vaali
5)
tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien (2) vaali
6)
päätetään hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämistä, kokouskutsussa mainituista
asioista.

8 TILIT
SARV:n, sen osastojen ja jaoksien toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Sekä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen että hallituksen toimintakertomus on esitettävä tilintarkastajille
viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle riittävän ajoissa ennen kevätkokousta.
9 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai SARV:n purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) annettujen
äänten enemmistöllä, kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä SARV:n kokouksessa, joista
toisen on oltava kevät- tai syyskokous.
SARV:n purkautuessa sen varat käytetään SARV:n periaatteiden edistämiseen. Varojen käyttötavasta
päättää purkamisesta päättävä jälkimmäinen kokous. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
niinikään yhdistyksen periaatteita edistävään tarkoitukseen.
Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen on mainittava kokouskutsussa.
10 SISÄISET OHJESÄÄNNÖT
Näitä sääntöjä voidaan täydentää sisäisin ohjesäännöin, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhdistyslain, muiden
lakien tai näiden sääntöjen kanssa. Ohjesäännöistä päättää yhdistyksen kokous.

Säännöt muutoksineen hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 23.3.2011 ja 16.4.2011

