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ALLMÄNT

1§ Namn och ort

Föreningens namn är Teekkarikomissioyhdistys ry, Teknologkommissionsföreningen rf.
I dessa stadgar används benämningen kommissionen för föreningen. Kommissionens
hemort är Åbo.

Kommissionen är grundad 27.4.2000.

2§ Syfte och verksamhet

Kommissionens syfte är att fungera som ett samarbetsorgan för teknologföreningar i
Åbo, att representera dem på en nationell nivå och att upprätthålla och utveckla
teknologkulturen.

För att uppnå syftet ordnar kommissionen möten, nätverkande, kulturverksamhet,
deltar i nationella teknologevenemang och bedriver informationsverksamhet.

Kommissionen kan motta donationer och testamenten för att stödja sin verksamhet
och kan äga till sin verksamhet nödvändig lösöre och fast egendom.

3§ Medlemmar

Mot ansökan kan en registrerad förening som idkar teknologverksamhet i Åbo
godkännas som medlem i kommissionen. Kommissionens möte godkänner
medlemmar.

Kommissionens höstmöte bestämmer årligen om storleken av den årliga
medlemsavgiften, som inkasseras av medlemmarna.

En medlem som vill avgå från kommissionen ska notera kommissionens styrelse
skriftligt. Ifall notisen görs före budgeten är bekräftad, är medlemmen befriad från sitt
medlemskap från och med början av nästa år. Ifall notisen görs senare, är
medlemmen befriad från sitt medlemskap om ett år efter notisen och är skyldig att
betala ut nästa års medlemsavgift enligt budgeten. Medlemmen kan även avgå genom
att underrätta om det i kommissionens möte.

Kommissionens möte kan avskeda en medlem om medlemmen lämnat sin förfallna
medlemsavgift obetald eller annars icke uppfyllt de skyldigheter som medlemmen tagit
på sig genom att ansluta sig till kommissionen eller avsevärt skadat kommissionen
med sitt beteende antingen inom eller utanför kommissionen eller icke längre uppfyller
lagstiftade eller kommissionens stadgeenliga medlemsvillkor. Beslutet kräver en
majoritet på tre fjärdedelar (¾).

4§ Organ och fördelning av jurisdiktion

Kommissionens möten har kommissionens högsta jurisdiktion. Kommissionens
styrelse har verkställande befogenhet. Styrelsens ordförande kallas
huvudkommissarie.

5§ Officiella språk

Kommissionen är tvåspråkig. Kommissionens officiella språk är finska och svenska.



KOMMISSIONENS MÖTEN

6§ Rösträtt

Varje medlemsförening i kommissionen har en röst i kommissionens möten.

7§ Valbarhet

Till styrelseordförandes och övriga styrelsemedlemmars val är medlemsföreningarnas
ordinariemedlemmar som uträttar teknologie kandidat, diplomingenjör, arkitekt,
landskapsarkitekt, teknologie licentiat eller teknologie doktor examen valbara.

8§ Mötenas tidpunkter

Kommissionens vårmöte hålls i februari-april och höstmöte i oktober-december på
datum bestämt av styrelsen.

9§ Sammankallande

Styrelsen sammankallar kommissionens möten minst sju (7) dygn före mötet via
medlemsföreningarnas styrelsers epostlistor.

10§ Extra möten

Extra möte hålls då kommissionens möte så bestämmer eller då styrelsen anser det
befogat eller då minst två (2) av kommissionens medlemmar kräver det av styrelsen.
Mötet måste hållas inom trettio (30) dygn från att kravet presenterats åt styrelsen.

11§ Beslutsförfarande

Kommissionens mötets beslut blir den åsikt som fått över hälften av givna röster. Då
rösterna är jämnt fördelade avgör mötesordförandes röst, dock lotten i personval.

12§ Ordinarie möten

Kommissionens möten bekräftar kommissionens verksamhetslinjer och
verksamhetens finansiella sammanhang och bestämmer om kommissionens
stadgeändringar och upplösning av kommissionen. I kommissionens möten kan man
enligt styrelsens eller kommissionens mötets beslut delta via
telekommunikationsanslutning eller annat tekniskt hjälpmedel under mötets lopp eller
före mötet börjat.

I kommissionens vårmöte behandlas följande:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare, samt två (2)
rösträknare
3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
4. Fastställande av föredragningslista
5. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
6. Beslut om bekräftelse av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
och övriga ansvariga
7. Övriga ärenden i möteskallelsen behandlas



I kommissionens höstmöte behandlas följande:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare, samt två (2)
rösträknare
3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
4. Fastställande av föredragningslista
5. Bekräftande av verksamhetsplan och budget för nästa kalenderår, samt
anslutnings- och medlemsavgiftens storlek för nästa läsår
6. Val av styrelseordförande
7. Val av styrelsens vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar
8. Val av en eller två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter
9. Övriga ärenden i möteskallelsen behandlas



STYRELSEN

13§ Sammansättning

Till kommissionens styrelse hör ordförande, vice ordförande och fyra till sex (4-6)
styrelsemedlemmar, valda på höstmöte.

Från varje medlemsförenings krets väljs åtminstone en representant till styrelsen.
Ordförande och vice ordförande väljs skilt från detta förfarande. Ordförande och vice
ordförande väljs så att presidiet är representerat av bägge universitet. Kommissionens
möte kan med enigt beslut avvika från ovannämnda förfarande.

14§ Mandatperiod

Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

15§ Sammankallande

Styrelsen sammankallas av ordförande och av vice ordförande ifall han så anser det
befogat då ordförande är förhindrad eller då minst hälften av styrelsen kräver det.

16§ Beslutförhet

Styrelsen är beslutför då minst hälften av styrelsen samt ordförande eller vice
ordförande är närvarande.

17§ Beslutsförfarande

Kommissionens mötets beslut blir den åsikt som fått över hälften av givna röster. Då
rösterna är jämnt fördelade avgör mötesordförandes röst, dock lotten i personval.



ÖVRIGA STADGANDEN

18§ Räkenskap och revision

Kommissionens räkenskaps- och revisionsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet med nödvändiga dokument och styrelsens årsberättelse bör vara
revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet.

Revisorerna bör överräcka styrelsen sitt skriftliga utlåtande senast två (2) veckor innan
vårmötet.

19§ Namnteckning

Kommissionens namn tecknas av antingen styrelseordförande ensam, eller vice
ordförande tillsammans med en övrig styrelsemedlem.

20§ Ändring av stadgar och upplösning av kommissionen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen fattas på
kommissionens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de avgivna rösterna.
Ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen måste nämnas i möteskallelsen.

Om kommissionen upplöses används dess tillgångar för att befrämja kommissionens
syfte på det sätt som bestäms av mötet som besluter om upplösningen. Om
kommissionen blir upplöst av utomstående makt delas dess tillgångar jämnt mellan
dess medlemsföreningar.


