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Voimassaolevat säännöt: 03.10.2022 14:14:38
1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry, ruotsiksi
Förbundet för Tradenomstuderande rf, ja englanniksi National Union
of BBA Students josta, näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto.
Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Liiton kielet
ovat suomi ja englanti, pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä suomi.

2§ Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on toimia tradenomiopiskelijoiden ammatillisena
etujärjestönä ja valvoa sekä edistää jäsentensä yhteisiä henkisiä,
opiskeluun liittyviä sosiaalisia ja aineellisia etuja.

3§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille
pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin kaupallisen alan järjestöihin
on jäsenenä Tradenomiliitto ry:ssä ja liittyy tarpeellisiksi
katsomiinsa yhdistyksiin
edustaa jäseniään suhteissa muihin järjestöihin ja viranomaisiin
järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
voi perustaa rahastoja
ryhtyy muihin samantapaisiin jäsentensä etua ajaviin
toimenpiteisiin.

Liiton tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

4§ Toiminnan tukeminen

Liitto on toimintansa tukemiseksi oikeutettu ottamaan vastaan
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avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisella luvalla
järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia,
harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa ja omistamaan
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5§ Jäsenet

Liiton varsinaisiksi jäseniksi ovat oikeutettuja liittymään kaikki
Suomessa ammattikorkeakouluissa tradenomiksi opiskelevat ja muuta
kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat,
jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen
sääntöjä ja jotka liiton hallitus jäseniksi hyväksyy.

Liiton hallitus (myöhemmin hallitus) voi hyväksyä jäsenyhdistykseksi
rekisteröidyn yhdistyksen, jonka jäsenet täyttävät liiton
jäsenkelpoisuusehdot. Hallitus voi hyväksyä liiton
jäsenyhdistykseksi rekisteröidyn yhdistyksen, jonka jäseneksi
voidaan hyväksyä liiton varsinaisen jäsenen jäsenkelpoisuusehdot
täyttävä henkilö.

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
eroamisesta liittokokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Varsinainen jäsen on vapaa kuuden (6) kuukauden kuluttua
eroilmoituksensa tekopäivämäärästä lukien liiton jäsenyydestä.
Hallitus voi päätöksellään myöntää eron eroilmoituksen tehneelle
jäsenelle välittömästi. Hallitus voi katsoa eronneeksi varsinaiset
jäsenet, jotka laiminlyövät jäsenmaksunsa maksamisen kalenterivuoden
loppuun mennessä.

Hallitus voi erottaa varsinaiset jäsenet, jotka toimivat liiton
tarkoitusperiä vastaan, laiminlyövät säännöissä määrätyt
jäsenvelvoitteet tai keskeyttävät tradenomiopintonsa.

Liittokokous voi erottaa hallituksen esityksestä jäsenyhdistyksen,
joka toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai jättää muut säännöissä
määrätyt jäsenvelvollisuudet täyttämättä.

6§ Jäsenvelvollisuudet

Varsinaisen jäsenen tulee näiden sääntöjen muissa kohdissa
mainittujen velvollisuuksien lisäksi.

suorittaa hallituksen määräämänä aikana varsinaisen liittokokouksen
määräämä jäsenmaksu
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ilmoittaa osoitteenmuutoksesta liiton jäsenrekisteriin.

Jäsenyhdistyksen tulee näiden sääntöjen muissa kohdissa mainittujen
velvollisuuksien lisäksi

suorittaa hallituksen määräämänä aikana varsinaisen liittokokouksen
määräämä jäsenmaksu
toimia liiton tarkoitusperien mukaisesti.

7§ Kannattaja- ja kunniajäsenet

Kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja
yksityiset kansalaiset, jotka hallitus hyväksyy ja jotka sitoutuvat
maksamaan liiton varsinaisen liittokokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Liiton kunniajäseniksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua
liiton tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä. Liiton
kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua
henkilö, joka on erityisen ansiokkaalla tavalla toiminut liiton
puheenjohtajana.

Kunniajäsen- ja kunniapuheenjohtajaehdotukset on liittokokouksen
hyväksyttävä kolme neljäsosaa (3/4) ääntenenemmistöllä.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

8 § Liittokokous

Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous.

Varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni.
Jäsenyhdistyksellä on liittokokouksessa yhtä monta ääntä kuin sillä
on jäseniä pois lukien ne varsinaiset jäsenet, jotka käyttävät
liittokokouksessa omaa ääntään, kuitenkin aina vähintään yksi ääni.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimetä yksi (1) edustaja
liittokokoukseen jokaista alkavaa 600 jäsentä kohden. Jäsenyhdistys
voi jakaa ilmoittamallaan tavalla äänensä nimeämilleen
liittokokousedustajille.
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Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy kuluvan vuoden toukokuun 31.
päivän yhdistyksen niiden jäsenten, jotka ovat myös liiton jäseniä,
määrän mukaan.

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain marraskuussa. Kokous
pidetään liiton hallituksen määräämässä paikassa ja sopivaksi
katsomana ajankohtana. Kutsu liittokokoukseen on julkaistava
sähköisessä jäsentiedotteessa ja välitettävä jäsenyhdistyksille
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisen liittokokouksen tehtävä on:

päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
hyväksyä liiton toimintakertomus edellisen kalenterivuoden ajalta
kuulla liiton hallituksen kertomus toiminnastaan edellisen
liittokokouksen jälkeiseltä ajalta
päättää seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudesta ja
kannattajajäsenmaksun suuruudesta
vahvistaa liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi
toimikaudeksi
valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa henkilökohtaisine
varahenkilöineen.
valita liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolmesta (3)
seitsemään (7) hallituksen varsinaista jäsentä seuraavaksi
kalenterivuodeksi
käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen liittokokouksen, kun hallitus
niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn
asian käsittelemiseksi vaatii.

Liittokokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Henkilövalinnoissa äänten mennessä
tasan vaalit ratkaistaan arvalla. Muutoin päätökseksi tulee
kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Liittokokouksessa noudatetaan liittokokouksen erikseen vahvistamaa
liittokokousohjesääntöä.
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9§ Hallitus

Hallituksen jäsenten tulee olla valintahetkellä liiton varsinaisia
jäseniä.

Hallitus toimeenpanee liittokokouksen päätökset, hoitaa liiton
asioita sekä kantaa ja vastaa liiton puolesta. Liiton
toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallitus tai hallituksen valtuuttama henkilö valitsee liiton
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänenollessaan
estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana. Hallituksen puheenjohtajan
ollessa estyneenä varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen
jäsenistä. Hallituksen kokouksiin voi osallistua etäyhteyden avulla,
mikäli näin kokouskutsussa mainitaan ja kaikki hallituksen jäsenet
tähän suostuvat.

Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Hallitus antaa liiton tilit tarkastettavaksi syyskuun 15. päivään
mennessä. Tarkastuksesta on annettava kertomus lokakuun loppuun
mennessä.

Hallitus asettaa tarpeen mukaan avukseen toimikuntia, joiden
tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

10§ Toiminnanjohtaja

Liiton toiminnanjohtajana toimii Tradenomiliitto TRAL ry:n
opiskelija-asioista vastaava henkilö.

11§ Liiton nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
toiminnanjohtaja tai hallituksen määräämä henkilö kaksi (2) aina
yhdessä.
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12§ Sääntöjen muuttaminen

Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi tekee hallitus liittokokoukselle.
Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutos on kolme neljäsosan (3/4)
ääntenenemmistöllä hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä
liittokokouksessa, jotka on pidetty vähintään kuukauden väliajoin.

13§ Liiton purkaminen

Liiton purkamisesta päätetään kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään
kuukauden välein pidetyssä liittokokouksessa vähintään kolme
neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. Liiton purkautuessa sen varat
luovutetaan Tradenomiliitto TRAL ry:lle.

