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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Elintarviketieteiden Seura ry ja sen kotipaikka
on Helsinki. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä seura.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on edistää elintarvikealan tutkimustiedon
monipuolista soveltamista käytäntöön. Seura toimii yhdyssiteenä
tutkimuksen, teollisuuden ja muiden elintarvikealan toimijoiden
välillä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa kokous-, kustannus-
ja tapahtumatoimintaa, ja ylläpitää koti- ja ulkomaisia yhteyksiä
seuran toimintaan kuuluvilla aloilla.
3. Jäsenet
Seuran jäseniä ovat 1. varsinaiset jäsenet, 2. kannattajajäsenet ja
3. kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja. Seuran varsinaiseksi
jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran
tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Hallitus
hyväksyy hakemuksesta seuran jäsenet. Kunniajäseneksi voidaan kutsua
vähintään 10 varsinaisen jäsenen allekirjoittamasta kirjallisesta
esityksestä seuran kokouksessa jäsen, joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Seuran kokous voi kutsua
kunniapuheenjohtajaksi jäsenen, joka on ansiokkaasti ja pitkään
toiminut seuran, sen toiminnan, tarkoitusperien ja elintarvikealan
hyväksi. Kunniapuheenjohtajia voi seuralla olla vain yksi
kerrallaan. Jäsenet voivat erota seurasta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisestaan suullisesti seuran kokouksessa. Hallitus
voi erottaa jäsenet jäsenmaksun maksamattajättämisen, seuran
sääntöjen tai edun vastaisen toiminnan seurauksena.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
4. Jäsenmaksut
Syyskokous päättää vuosittaiset jäsenmaksut. Syyskokous voi
hakemuksesta myöntää jäsenelle alennusta jäsenmaksusta enintään
vuodeksi kerrallaan työttömyyden, sairastumisen, varusmiespalvelun,
eläköitymisen tai muun näihin rinnastuvan taloudellisen tilanteen
heikentymisen vuoksi.
5. Hallitus
Seuran toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä pyytää.
Koollekutsumisen tulee tapahtua vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on
läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Hallituksen jäsenet valitaan nelivuotiskausiksi. Ehdokkaat
erovuoroisten tilalle ilmoitetaan nimettyinä seuran kevätkokouksen
kokouskutsussa. Henkilöitä voidaan ehdottaa myös kevätkokouksessa.
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Erovuorossa oleva jäsen voi halutessaan jatkaa vielä toisen
nelivuotiskauden kevätkokouksen niin päättäessä. Seuran kevätkokous
valitsee hallituksen jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle.
Hallituksen jäsenistä lähinnä neljäsosa on vuosittain erovuorossa.
Hallituksen tehtävänä on johtaa seuran toimintaa, taloutta ja
julkaisutoimintaa, sekä valita toimihenkilöt ja päättää palkat, sekä
valita seuran edustajat.
6. Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen
tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.
Hallitus voi antaa jollekin henkilölle oikeuden kirjoittaa seuran
nimi yksin tai yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa.
7. Tilikausi
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
8. Seuran kokoukset
Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran
kokouksen niin päättäessä postitse tai tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran
kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Seuran kokouksissa on
jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai tietoliikenneyhteyksin.
10. Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, puheenjohtajan
palkkio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
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6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä
seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään
seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


