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Toimielimet
Vuosikokous
•
Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset
•
Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin, vahvistaa tilinpäätöksen,
vastuuvapaus
Hallitus
•
6-12 henkeä kattaen koko toimialan, 2 vuodeksi kerrallaan, vuosittain puolet uusia
•
Vastaa strategiasta ja taloudesta
•
Hyväksyy ja erottaa jäsenet
Neuvottelukunta
•
Keskustelee yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja periaatteellisista
kysymyksistä.
•
Valitsee keskuudestaan pj:n ja varapj:n, kokoontuu vähintään kerran vuodessa.
•
Neuvottelukuntaa ei ole perustettu
Hallituksen työvaliokunta
•
Hallituksen pj, vara pj, muut tarvittavat hallituksen jäsenet tai heidän nimeämät
edustajat, toimikuntien pj:t, toimitusjohtaja
•
Operatiivinen johtaminen ja toimikuntien työn koordinointi toimitusjohtajan tukena
Toimikunnat
•
Asiantuntijaelin joka edistää ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa
•
Hallitus perustaa ja lopettaa toimikunnat sekä hyväksyy niiden puheenjohtajat
•
Muodostaa yhdistyksen kannanotot, jotka hallitus hyväksyy
TOIMISTO
Toimitusjohtaja
•
Vastaa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja vaikuttamisesta
•
Hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa, valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat
Muu tarvittava henkilökunta

Vaalitoimikunta
Valmistelee
yhdistyksen
kokouksen
henkilövalinnat
Pj. sekä
enintään viisi
muuta jäsentä

Vuosikokous
•
•
•
•

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.
Vuosikokous on pidettävä syys – marraskuussa.
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhteistyöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Vuosikokouksessa päätettävät asiat:
– Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet. *Lisäys 21.11.13:Vuosikokouksessa
päätettiin tehdä joka toinen vuosi indeksikorotus jäsenmaksuun
(1.korotus 2016)
– Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen
vuosi varapuheenjohtaja sekä vuosittain muut jäsenet erovuoroisten
tilalle.
– Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
– Valitaan neuvottelukunnan jäsenet
– Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Hallitus
•
•
•
•

•
•

Hallitus edustaa yhdistystä ja sen puheenjohtajalla on yhdistyksen
nimenkirjoitusoikeus.
Hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita lain ja sääntöjen sekä
yhdistyksen päätösten mukaan.
Huolehtii siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Hallitus

– Vastaa yhdistyksen strategiasta ja taloudesta
– Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä määrittelee hänen tehtävänsä
– Päättää muun henkilöstön palkkaamisesta ja erottamisesta toimitusjohtajan
esityksestä
– Hallitus nimeää ja lopettaa toimikunnat sekä hyväksyy niiden
puheenjohtajat
– Hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet

Hallituksen jäsenille jaetaan vastuualueet, joiden osalta he seuraavat
yhdistyksen sisäistä, kansallista ja kansainvälistä keskustelua ja tuovat
uusia teemoja yhdistyksen toimintaan.
Hallituksen koko on 6-12 jäsentä ja se kokoontuu 4-6 kertaa
vuodessa.

Vaalitoimikunta
•
•

•
•
•

Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous
Tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat
siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa
mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön.
Toimisto aktivoi jäseniä ehdottamaan vaalitoimikunnalle ehdokkaita
Vaalitoimikuntaan valitaan puheenjohtaja sekä enintään viisi
muuta jäsentä.
Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen työvaliokunta
• Työvaliokunta kokoontuu ennen hallituksen kokouksia ja tukee
toimitusjohtajaa yhdistyksen operatiivisessa toiminnassa
• Valmistelee seuraavan hallituksen esityslistan
• Koordinoi toimikuntien toimintaa toimitusjohtajan tukena
• Työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, muut tarvittavat hallituksen jäsenet tai heidän
nimeämät edustajat, toimikuntien puheenjohtajat ja toimitusjohtaja
• Työvaliokunta voi nimetä sille määrättyjen tehtävien valmistelua
varten tarpeellisia työryhmiä

Toimitusjohtaja
•
•
•
•
•

•
•

•

Toimitusjohtaja johtaa ja suunnittelee yhdistyksen toimintaa
hallituksen päättämän strategian ja vahvistetun toimintasuunnitelman
mukaisesti
Raportoi hallitukselle ja hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan
esimies.
Toimitusjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
Voi päättää rahan käytöstä 5 000 euroon asti yhdistyksen budjetin
puitteissa.
Hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa (mm. yhteistyö tilitoimiston
kanssa ja lakisääteiset velvoitteet kuten vakuutukset), johtaa toimistoa
(esimiestyö), kehittää jäsenpalveluja ja suorittaa hallituksen
määräämät muut tehtävät
Vastaa jäsenhankinnasta ja toimikuntien työstä
Valmistelee kokoukset yhdessä työvaliokunnan kanssa:
– Hallituksen kokoukset
– Vuosikokous (vuosikertomus, budjetti, toimintasuunnitelma,
tilinpäätös, tilintarkastus)
– Työvaliokunnan kokoukset
Vastaa yhdistyksen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja
markkinoinnista

Toimisto
•
•
•
•
•

Yhdistys palkkaa tarvitsemansa henkilöt joko määräaikaiseen tai
vakinaiseen työsuhteeseen.
Yhdistys pyrkii palkkaamaan vähintään yhden harjoittelijan tai
vastaavan kerrallaan
Kirjanpito, laskutus, laskujen maksaminen ja palkanmaksu on
ulkoistettu tilitoimistolle
Uusien jäsenten liittymishakemukset tulevat toimistolle, jossa ne
käsitellään ja viedään hallitukseen päätettäväksi
Toimisto huolehtii yhdistyksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
sekä yhdistyksen kehitysprojekteista

Toimikunta
•
•
•
•
•
•
•

Perustetaan yhdistyksen toiminnan aktivoimiseksi strategian
mukaisille osa-alueille
Hallitus perustaa ja lopettaa toimikunnat sekä hyväksyy niiden
puheenjohtajat. Toimikunnat voivat itse täydentää jäseniään.
Toimikuntaa johtaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka
yhdessä suunnittelevat toimintaa
Muodostaa ajankohtaisiin asioihin GBC Finlandin kannanottoja, jotka
hallitus hyväksyy
Toimikunnat laativat vuosittain yhdistyksen strategian mukaiset
toimintasuunnitelmat ja mahdolliset budjetit osana yhdistyksen
toimintasuunnitelmaa, joka hyväksytään vuosikokouksessa
Toimikunta voi perustaa määräaikaisia työryhmiä erilaisten
tehtävien suorittamiseksi, joissa on jäseniä myös toimikunnan
ydinryhmän ulkopuolelta (koko jäsenistön aktivoiminen)
Hallitusedustaja ja toimiston työntekijä osallistuvat kokouksiin,
toimisto huolehtii muistioiden laatimisesta, tarpeen vaatiessa
yhdessä puheenjohtajan kanssa. Kullekin toimikunnalle nimetään
toimistolta vastuuhenkilö.

