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Bibliothecarii Medicinae Fenniae BMF ry.
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Bibliothecarii Medicinae Fenniae. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja
toiminta-alue koko maa. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja
rekisteröimiskieli on kuitenkin suomi.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä lääketieteellisissä ja lääketieteen lähialojen
kirjastoissa työskentelevien henkilöiden välillä, kehittää heidän ammattitaitoaan, tehdä
tunnetuksi lääketieteellistä kirjastotoimintaa sekä edistää sen kehitystä.
3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
osallistuu alan kansainväliseen yhteistoimintaan
järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia harjoittaa koulutustoimintaa
harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia.
Yhdistys ei harjoita elinkeinoa.
4 § Jäsenet
Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäseniä ja kirjeenvaihtajajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä henkilön, jolla on riittävästi
työkokemusta lääketiedettä tai sen lähialoja edustavasta kirjastosta. Kunniajäseneksi voi
yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut lääketieteellisen
kirjastotoimen hyväksi. Kirjeenvaihtajajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua ulkomaalaisen
tai ulkomailla asuvan henkilön. Yhdistyksen kokouksissa ei kirjeenvaihtajajäsenillä ole
äänioikeutta.
Muita kuin Suomen kansalaisia saa olla enintään kolmasosa yhdistyksen koko jäsenmäärästä.
5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenten on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden syyskokous päättää.
Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.
6 § Eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Eroava jäsen on velvollinen
suorittamaan jäsenmaksun siltä vuodelta, jona eroaminen tapahtuu.
Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan.
7 § Organisaatio ja talous
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Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä,
enintään kuusi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Puheenjohtaja ja
muut johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Johtokunta ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset
toimihenkilöt ja myöntää heille eron.
8 § Johtokunnan päätösvaltaisuus
Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden
jäsenen läsnä ollessa. Äänten jakautuessa tasan yhdistyksen tai johtokunnan kokouksissa
ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
9 § Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai yhdistyksen johtokunnan siihen määräämän muun henkilön kanssa, tai se henkilö,
tai ne henkilöt, jotka johtokunta siihen määrää määräyksessä mainitulla tavalla.
10 § Työryhmät
Yhdistyksen johtokunta voi asettaa työryhmiä tarpeen mukaan.
11 § Talous
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajille viimeistään
15. päivänä helmikuuta. Tilintarkastajien tulee antaa tilikertomuksensa johtokunnalle kahden
viikon kuluessa siitä, kun he ovat saaneet tilit tarkastettavikseen.
12 § Kokoukset
Yhdistys pitää toimikauden aikana kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja
syyskokouksen. Kevätkokous pidetään maalis- tai huhtikuussa. Kevätkokouksessa
käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja
vastuuvelvollisille sekä käsitellään muut johtokunnan laatimat tai yhdistyksen jäsenten
viimeistään kuukautta aikaisemmin kirjallisesti johtokunnalle jättämät esitykset.
Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa päätetään
jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle, hyväksytään talous- ja
toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle, suoritetaan puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi,
valitaan johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa suoritetaan
täydennysvaali, suoritetaan kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
seuraavalle vuodelle sekä käsitellään muut johtokunnan laatimat tai yhdistyksen jäsenten
viimeistään kuukautta aikaisemmin kirjallisesti johtokunnalle jättämät esitykset.
13 § Kokouskutsut
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Johtokunta on velvollinen kutsumaan koolle
yhdistyksen kokouksen, mikäli 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian
käsittelemistä varten. Kokous on tällöin kutsuttava koolle viimeistään neljän viikon kuluttua
siitä, kun vaatimus on johtokunnalle jätetty.
14 § Kokouksista tiedottaminen
Kutsu syys- ja kevätkokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi alan lehdessä tai kirjeellisesti
vähintään kymmenen päivää ennen kokousta, muuhun kokoukseen samalla tavalla vähintään
viisi päivää ennen kokousta.
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15 § Sääntöjen muutos
Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon
väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotus sääntöjen muutokseksi on julkaistava
kokouskutsun yhteydessä. Muutosten hyväksymiseen tarvitaan vähintään kolme neljäsosa
(3/4) annetuista äänistä.
16 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon
välein pidettävässä kokouksessa, joista edellisen on oltava syys- tai kevätkokous ja joissa
molemmissa päätöksen on saatava kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäinen
purkamisesta päättävä kokous päättää tällöin yhdistyksen varojen luovuttamisesta näiden
sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

