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1 Yhdistyksen nimenä on Società Dante Alighieri di Helsinki-
Helsingfors r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Italian kulttuurin ja kielen
tunnetuksi tekeminen ja edistäminen Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia,
esitelmä- ja kulttuuritilaisuuksia, juhlia, kielikursseja ja
valistustilaisuuksia sekä ylläpitää jäsentensä käyttöä varten
kirjastoa. Toiminnassaan yhdistys on kiinteässä yhteistyössä Società
Dante Alighierin keskushallinnon kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää
omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia
ja rahankeräyksiä.

3 Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi. Yhdistyksen kokouksissa,
tilaisuuksissa ja muussa toiminnassa käytetään myös ruotsin ja
italian kieltä.

4 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö,
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy
hallitus. Kunniajäseneksi vuosikokous voi valita hallituksen
ehdottaman ansioituneen henkilön.

5 Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ilmoituksen
tekemisestä. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä
erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa
suorittamisen yli yhden vuoden sen erääntymisestä lukien tai jos hän
toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen
päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta. Jäsenellä
on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen
kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon
saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen
ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen
kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus on
hallitukselle tehty.

6 Yhdistyksen jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen
määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen vuosikokous
valitsee puheenjohtajan ja kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtajan
ja hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) vuotta.
Puheenjohtajaa, joka valitaan erikseen, lukuunottamatta hallituksen
jäsenistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Alkuvaiheessa
erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin ja
rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
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sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on
läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.

8 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

9 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimintakertomus edelliseltä vuodelta on valmistettava ja annettava
tilin- tai toiminnantarkastajille ennen helmikuun loppua.

10 Tilin- tai toiminnantarkastajien tulee ennen maaliskuun 15.
päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle
osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien
tarkastuksesta.

11 Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin
jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä
sanomalehdessä.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavoin.

12 Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua, ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilin- tai
toiminnantarkastajien lausunto
2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilin- tai
toiminnantarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta
4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja
tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja
6. valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilin-
tai varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden
hallintoa ja tilejä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
8. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät
asiat

13 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20)
yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii.

14 Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään
kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä
annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa
(2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten
enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
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15 Jos yhdistys purkautuu tai sen lakkautetaan, yhdistyksen varat
luovutetaan Helsingin yliopistolle Italian kulttuurin ja kielen
levittämiseksi Suomessa. Società Dante Alighierin keskushallinnolta
saadut lahjoitukset ja avustukset kuten kirjat jne. luovutetaan
takaisin lahjoittajalle.


