Säännöt
Yhdistyksen säännöt on hyväksytty yhdistyksen varsinaisessa syyskokouksessa 13.11.2014.
1§
Yhdistyksen nimi on Luottomiehet-Kreditmännen ry ja kotipaikka Helsinki.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luottoalan tuntemusta ja kehitystä järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja
tiedotustilaisuuksia yhdistyksen toimialaan kuuluvista kysymyksistä, seuraamalla luottoalan kehitystä myös
ulkomailla, harjoittamalla kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekä antamalla lausuntoja ja tekemällä
alaa koskevia aloitteita.
3§
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa luottoalalla toimivia yksityisiä henkilöitä. Jäseneksi pyrkivän on
jätettävä kirjallinen jäsenhakemus hallitukselle. Henkilön, joka on pelkästään luotonsaaja, ei katsota toimivan
luottoalalla.
Hallitus käsittelee sekä hyväksyy tai hylkää jäsenhakemukset. Jäsenhakemuksen hylkäämisen syytä ei merkitä
pöytäkirjaan. Sihteeri ilmoittaa hallituksen päätöksen hakijalle. Yhdistys voi valita myös kunniajäseniä ja sillä voi olla
kannattajajäseniä. Ehdotukset kunniajäsenistä on toimitettava hallitukselle. Jos se puoltaa ehdotusta, se esittää
ehdotuksen yhdistyksen kokoukselle.
Kunniajäseneksi voidaan valita yhdistyksen henkilöjäsen, jolla on erityisiä ansioita yhdistyksen tarkoitusperien
kehittämisessä.
Kannattajajäseneksi voidaan valita yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenillä on puhemutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.
Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Sellaisen jäsenen, joka ei enää toimi luottoalalla, jäsenyys voidaan hallituksen päätöksellä katsoa päättyneeksi.
Luottotutkinnon suorittaneella ei ole liittymisvuotenaan jäsenmaksuvelvollisuutta. Eläkkeelle siirtyneen jäsenen
jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
4§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseneksi voidaan
valita vain yhdistyksen jäsen. Jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa (1/3) on
vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä ei voida heti valita uudelleen, mikäli henkilö on ollut
hallituksen jäsenenä pidempään kuin puolitoista (1 1/2) vuotta.
Kesken toimikauttaan kuolleen tai eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen
eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi valita myös muita toimihenkilöitä.
Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja lakkauttaa niitä.
5§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen,
kun vähintään viisi (5) jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on kokouksessa läsnä.
Päätökseen vaaditaan aina neljän (4) jäsenen yksimielisyys. Yhdeksän (9) jäsenen osallistuessa äänestykseen
päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään viisi (5) on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali
arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajana toimineen ääni.
Hallituksen jäsen voi osallistua hallituksen kokouksiin tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
6§
Yhdistyksellä on luottoalan neuvottelukunta, johon valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) luottoalalla ansioitunutta jäsentä.

Luottoalan neuvottelukunnan tehtävänä on antaa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja
yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan.
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen
kanssa.
8§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous toukokuun loppuun mennessä ja
syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouksen ajan ja paikan päättää hallitus.
9§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
2. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös
ääntenlaskijoina,
3. esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
4. esitetään toiminnantarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä,
5. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen edellisen maaliskuun viimeistä päivää
hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
10 §
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valintaan kokoukselle puheenjohtaja,
2. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös
ääntenlaskijoina,
3. vahvistetaan talousarvio ja varsinaisen sekä kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruus ja suorittamisaika,
4. valitaan seuraavaksi kolmeksi (3) vuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
5. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla
tulee olla kotipaikka Suomessa.
6. valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa,
7. valitaan seuraavaksi vuodeksi jäsenet luottoalan neuvottelukuntaan,
8. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen edellisen syyskuun viimeistä päivää hallitukselle
kirjallisesti ilmoittamat asiat.
11 §
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
äänioikeutetuista jäsenistä on sellaisen kokouksen kokoon kutsumista erityisesti ilmoitettua asiaa varten
hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.
12 §
Yhdistyksen kutsuu kokouksiin hallitus. Kokouskutsut on lähetettävä jäsenille kirjallisesti viimeistään kymmenen (10)
päivää ennen kokousta sillä sähköpostiosoitteella, jonka jäsen on yhdistykselle ilmoittanut tai julkaistava
jäsenlehdessä ja yhdistyksen internetsivuilla samassa ajassa.
Yhdistyksen kokouksiin tulee osallistua henkilökohtaisesti. Tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla osallistuminen ei ole sallittua.
13 §
Yhdistyksen kokouksissa suoritetaan äänestykset avoimina, ellei joku osanottajista vaadi suljettua lippuäänestystä.
Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä.
Kunniajäsenen valituksi tuleminen edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä
on häntä kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa ja
suljetuin lipuin äänestettäessä arpa.
14 §
Yhdistyksen tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on
ennen huhtikuun 15. päivää luovutettava toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa
hallitukselle ennen huhtikuun 30. päivää.

15 §
Hallitus voi päättää rahastojen perustamisesta koulutus-, julkaisu- ja jäsentoimintaa varten. Rahaston
enimmäismäärä on viisikymmentätuhatta (50.000) euroa. Rahaston varojen keräämistavasta ja käyttämisestä
päättää hallitus.
16 §
Näiden sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on voimaan tullakseen saavutettava vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisehdotus on esitettävä
kokouskutsussa.
17 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidetyssä
kokouksessa, joista toisen tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous ja joissa kummassakin purkuehdotuksen on
saavutettava vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä tullakseen kokouksen päätökseksi.
18 §
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat purkautumiskokouksessa määritellyllä tavalla yhdistyksen toimintaa
lähellä olevaan tarkoitukseen.
19 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

