Suomen Markkinointitutkimusseuran uudet säännöt, siten kuin ne on hyväksytty seuran vuosikokouksessa 8.3.2010.
SUOMEN MARKKINOINTITUTKIMUSSEURAN SÄÄNNÖT
I

NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1§

Yhdistyksen nimi on Suomen markkinointitutkimusseura r.y., josta näissä säännöissä käytetään
nimitystä Seura.
Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena Suomi.

2§

Seuran kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

II

TARKOITUS JA TOIMINTA

3§

Seuran toiminnan tarkoitus on:
1) kohottaa jäsenistönsä pätevyyttä ja ammattitaitoa, sekä kannustaa jäseniään toimimaan hyvän
markkinatutkimustavan mukaisesti,
2) pyrkii luomaan oikeaa käsitystä markkinointitutkimuksen merkityksestä sekä estämään
epäterveet ilmiöt alalla,
3) edistää tietoisuutta markkinointitutkimusmenetelmistä ja –tekniikoista,
4) pitää yhteyttä Seuran jäsenten kesken,
5) ylläpitää yhteyttä sellaisiin koti- ja ulkomaisiin tahoihin, joiden toimintaan kuuluu
markkinointitutkimustoiminta, sen kehittäminen tai soveltamisen kehittäminen,
6) harjoittaa julkaisutoimintaa,
7) ottaa osaa julkiseen keskusteluun markkinointitutkimuksesta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, osallistuu muiden
yhteisöjen järjestämiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin, pitää kokouksia jäsenilleen sekä harjoittaa
muutakin vastaavanlaista jäsenten ammattitaitoa kehittävää toimintaa.

III

JÄSENISTÖ

4§

Jäsenistö jakaantuu seuraavasti:
 varsinaiset jäsenet
 kunniajäsenet
 kannattavat jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä markkinatutkimuksia tekevä, teettävä tai hyödyntävä henkilö.
Myös markkinatutkimusten kanssa muuten tekemisissä oleva tai niistä kiinnostunut henkilö voi liittyä
jäseneksi.
Erityisen ansioitunut henkilö voidaan kutsua Seuran kunniajäseneksi.
Kannattavaksi jäseniksi voivat liittyä ne henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka taloudellisesti tai
muutoin tukevat Seuran toimintaa.
Varsinaiset ja kannattavat jäsenet sitoutuvat maksamaan Seuran kulloinkin vuosikokouksessaan
päättämät ja sillä hetkellä voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksut.
Seuran jäsenillä on oikeus osallistua seuran toimintaan.

5§

Seurakokouksissa on äänioikeus kaikilla varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kullakin yksi ääni.

6§

Seuran jäsenillä on oikeus erota seurasta siitä kirjallisesti ilmoittamalla Seuran johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti seurakokouksessa. Myös jäsenmaksun maksamatta jättäminen yli
kolmeksi kuukaudeksi jäsenmaksulaskun eräpäivän jälkeen katsotaan eroamiseksi seurasta.
Jäsen voidaan erottaa seurasta, jos hän on toiminnallaan Seurassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut
seuran toimintaa tai markkinointitutkimusalan mainetta. Erottamispäätökset tekee Seuran
johtokunta. Johtokunnan on annettava päätöksensä jäsenen tietoon todisteellisesti kirjallisena.
Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään johtokunnan asiaa käsittelevän kokouksessa paikalla
olevien 2/3 enemmistön äänet.
Erotettu seuran jäsen on oikeutettu saamaan erottamispäätöksen Seurakokoukseen tutkittavaksi
ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

IV

HALLINTO

7§

Seuran toimintaa johtaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kulloinkin
vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, joista nimetään puheenjohtaja,
rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Seuran syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä
johtokunnan muut jäsenet. Johtokunta valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan, varapuheenjohtajan
ja sihteerin. Seuran puheenjohtaja ei voi toimia samaan aikaan Seuran rahastonhoitajana eikä
varapuheenjohtajana. Johtokunnan jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
Puheenjohtaja ohjaa Seuran toimintaa lain, näiden sääntöjen, Seuran kokousten ja johtokunnan
päätösten mukaan sekä johtaa puhetta Seuran ja johtokunnan kokouksissa, paitsi vuosikokouksissa,
huolehtii johtokunnan kokousten pidosta, laatii johtokunnalle ehdotuksen Seuran vuosittaiseksi
toimintasuunnitelmaksi ja antaa sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille mahdollisille toimihenkilöille
ohjeita näiden toimintaa varten.
Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään. Rahastonhoitajan
tehtävä on vastata Seuran taloudesta, tilien ylläpidosta ja rahaliikenteestä. Sihteerin tehtävä on
dokumentoida ja arkistoida Seuran toiminta.
Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa kalenterivuosittain. Erovuoroisen puheenjohtajan ja
erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valitaan syyskokouksessa puheenjohtaja sekä johtokunnan
jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten nimet kerrotaan
syyskokouskutsussa. Erovuorossa oleva johtokunnan jäsen voidaan valita uudeksi kaudeksi
johtokuntaan. Seuran puheenjohtajana voi toimia enintään neljä vuotta peräkkäin. Kahden vuoden
tauon jälkeen henkilö voidaan valita uudelleen Seuran puheenjohtajaksi.
Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan Seuran puheenjohtajaksi. Johtokunta kokoontuu
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Johtokunta voi keskuudestaan tai muista seuran jäsenistä valita työryhmiä hoitamaan erilaisia
tilaisuuksia tai muita tehtäviä.

8§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kaksi aina yhdessä.

V

SEURAN KOKOUKSET

9§

Seurakokous käyttää Seuran päätösvaltaa.

10§

Seurakokouksina toimivat vähintäänkin kaksi vuosikokousta, joista ensimmäinen eli kevätkokous
pidetään maalis- huhtikuun aikana ja toinen eli syyskokous loka- joulukuun kuluessa.

Kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään 8 päivää ennen kokousta lähetetyillä kirjeillä tai sähköisillä
viestintävälineillä, jotka tavoittavat jäsenistön. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain
määräykset.
11§

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tarkastettavaksi
tilintarkastajille ennen helmikuun 1. päivää. Tilintarkastajien tulee toimittaa
tilintarkastuskertomuksensa johtokunnalle ennen maaliskuun 1. päivää.

12§

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit, ja tilintarkastajien lausunto,
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
3) päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä, joihin
yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta,
4) käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1) jos seuran puheenjohtaja on erovuoroinen valitaan seuralle puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi
kalenterivuodeksi,
2) erovuoroisten ja muuten johtokuntapaikasta luopuvien johtokunnan jäsenten tilalle valitaan
kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan jäsenet,
3) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi tilintarkastajien varahenkilöä vuodeksi kerrallaan,
4) vahvistetaan alkavan vuoden toimintasuunnitelma talousarvioehdotuksineen ja määrätään
jäsenistöltä kannettavat maksut,
5) käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

13§

Muut seurakokoukset kutsutaan tarvittaessa koolle kullekin jäsenelle vähintään 8 päivää ennen
kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköisellä viestimellä, joka tavoittaa jäsenet. Seuran kokous on myös
kutsuttava koolle jos vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii
erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

14§

Seurakokouksessa ei voi äänestää valtakirjalla.
Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä
toisin määrätä.
Milloin seurakokouksessa vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin.
Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni ja suljetussa
äänestyksessä arpa.

VI

SEURAN TALOUS

15§

Seura hankkii varat toimintaansa varten:
1)
2)
3)
4)

16§

varsinaisten ja kannattavien jäsenten liittymis- ja jäsenmaksuilla,
lahjoituksilla,
julkaisutoiminnalla sekä
neuvottelu-, koulutus- ja valistustilaisuuksista saduilla tuloilla.

Seuran tulot on ensisijassa käytettävä:
1) kirjallisuuden hankkimiseen jäsenistön käyttöön,
2) Seurakokouksien tai muiden Seuran jäsenilleen järjestämien tilaisuuksien esitelmäpalkkioihin,
3) muuhun jäsenistön ammattitaitoa kohottavaan tarkoitukseen,

4) markkinointitutkimuksen tasoa maassa yleisesti edistäviin toimenpiteisiin.
17§

Johtokunta määrää Seuran toimihenkilöiden maksettavista palkkioista ja matkakorvauksista.

VII

SÄÄNTÖMUUTOKSET, SEURAN PURKAMINEN

18§

Sääntömuutoksista päättää Seurakokous ja niistä on etukäteen ilmoitettava kokouskutsussa.
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 2/3 kaikista
äänestyksessä annetuista äänistä.

19§

Päätökseen, jolla seura puretaan, vaaditaan vähintään ¾ kaikista äänestyksessä annetuista äänistä ja
asiaa on käsiteltävä kahdessa perättäisessä Seurakokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi
kuukausi. Purkamisehdotuksesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
Seuran purkautuessa käytetään sen jäljelle jääneet varat Seuran tarkoitusperien edistämiseksi
viimeisen Seurakokouksen päätösten mukaan.

20§

Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

