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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry ja sen
kotipaikka on Helsinki. Englanniksi yhdistyksen nimi on Avate
Audiovisual authors and performers in Finland ja ruotsiksi
yhdistyksen nimi on Avate Aktörer inom audiovisuella branschen i
Finland.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Liitoksi.

Liiton tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä
fiktion, draaman, viihteen ja dokumenttien elokuva- ja tv-alan
keskeisille tekijäjärjestöille, jotka ovat käsikirjoittajien,
näyttelijöiden ja ohjaajien järjestöt. Näistä käytetään nimitystä
jäsenjärjestöt. Liiton tarkoitus on valvoa jäsenjärjestöjensä
jäsenten ammatillisia, tekijänoikeudellisia, taloudellisia ja
taiteellisia etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto muun muassa
a. neuvottelee ja allekirjoittaa kollektiivisopimuksia, kuten esim.
työehtosopimuksia, sekä valvoo niiden noudattamista;
b. valvoo työntekijöiden etuja työsuhteissa ja muissa työntekemisen
muodoissa;
c. seuraa alan kehitystä, antaa lausuntoja, vaikuttaa alaa koskevan
lainsäädäntöön ja muuhun säätelyyn;
d. järjestää tilaisuuksia, luentoja, seminaareja;
e. voi ylläpitää työttömyyskassaa tai muulla tavoin tarjota
jäsenistölleen tai jäsenyhdistysten jäsenille vakuutusturvaa
työttömyyden varalle;
f. voi omistaa ja hallinnoida kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa
vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa
ja järjestää rahankeräystä ja arpajaisia;
g. voi edustaa jäsenjärjestöjä tai jäsenjärjestöjen jäseniä työ- tai
tekijänoikeudellisissa riita- ja rikosasioissa.

3. Jäsenet

Liiton jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, joiden
jäsenet koostuvat audiovisuaalisen fiktion, draaman, viihteen ja
dokumentin
a. käsikirjoittajista
b. näyttelijöistä tai
c. ohjaajista

Liitolla on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä uusia jäseniä
harkintansa mukaisesti.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.
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5. Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.
Hallituksessa ei ole varajäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan
liiton kokouksessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden
toimikaudeksi.

Jos hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen
tilalleen valitaan seuraavassa liiton kokouksessa toinen jäsen siksi
ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenistä on parittomina vuosina erovuorossa 1-3 jäsentä
(1/3 hallituksen jäsenistä) ja parillisina 2-6 jäsentä (2/3
hallituksen jäsenistä). Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita
uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kahden vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus
kiertää jäsenyhdistysten edustajien välillä.

Hallitus voi ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun jokaisesta jäsen järjestöstä on läsnä vähintään
yksi hallituksen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna.

Hallitus voi asettaa avukseen jaostoja ja työryhmiä.

Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä, sekä pankkilainan ottamisesta.

6. Toiminnanjohtaja

Hallitus päättää liiton toiminnanjohtajan paikkaamisesta ja
erottamisesta. Toiminnanjohtaja vastaa liiton operatiivisesta
toiminnasta. Toiminnanjohtajan tehtävistä ja valtuuksista päättää
hallitus.

7. Tilintarkastaja

Liiton tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö.

8. Päätöksenteko

Liiton päätökset edellyttävät yksimielisyyttä lukuun ottamatta
jäsenen erottamista. Liitto hoitaa vain niitä asioita, joista
jäsenet ovat yksimielisiä.

Asioita, joita liitto ei hoida, jäsenjärjestöt hoitavat itse.
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9. Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa jäsenmaksun laiminlyönnin, liiton sääntöjen
tai tehtyjen päätösten noudattamatta jättämisen tai liiton
tarkoituksen vastaisen toiminnan vuoksi.

Jäsenjärjestöjen oma edunvalvonta tai sen edellyttämät toimenpiteet
eivät voi muodostaa erottamisperustetta.

Erottaminen on mahdollista vain enemmistöpäätöksellä.

10. Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota liitosta kirjallisella ilmoituksella vuosikokoukseen
mennessä, jolloin ero astuu voimaan vuosikokousta seuraavan
kalenterivuoden alusta.

11. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, liiton toiminnanjohtajatai hallituksen oikeuttama
henkilö, kukin yksin.

12. Tilikausi

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

13. Liiton kokoukset

Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen liiton kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin jokin liiton äänioikeutetuista jäsenistä
sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemiseksi; tällöin kokous on
kutsuttava koolle 30 päivän kuluessa pyynnön ilmoittamisesta.

Liiton kokouksissa on jokaisella jäsenjärjestöllä yksi ääni.

Liiton kokous voi tehdä päätöksiä ainoastaan yksimielisinä.

14. Liiton kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään
neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla
kirjeellä tai sähköpostilla.

15. Vuosikokous

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
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2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan
lausunto
6. päätetään yhteishallinnointilain tarkoittaman vuotuisen
avoimuusraportin hyväksymisestä
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. päätetään edellisen tilikauden ylijäämän käytöstä tai alijäämän
kattamisesta
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
10. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
11. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
12. valitaan tilintarkastaja
13. käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat halunneet ottaa
käsiteltäväksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle
kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

16. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on tehtävä
liiton kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla.
Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.


