
Bibliothecarii Medicinae Fenniae BMF ry.

EAHIL-tuottojen käyttösäännöt

eli ohjeistus koskien Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) ry:n niitä varoja, jotka
on saatu yhdistyksen järjestämän konferenssin 11th European Conference of
Medical and Health Libraries tuottona

1. Näiden sääntöjen ja ohjeiden tarkoitus on turvata Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry:n
(jatkossa BMF) jäsenten osallistuminen lääke- ja terveystieteellisen kirjasto- ja
tietopalvelualan kansainväliseen toimintaan erityisesti vuonna 2009 alkaneessa tilanteessa,
jossa Opetusministeriön aiemmin myöntämät Tietohuollon avustukset on lakkautettu eikä
korvaavasta järjestelmästä ole tietoa. Sääntöjä voidaan BMF:n johtokunnan esityksestä ja
BMF:n kevät- tai syyskokouksen päätöksellä muuttaa, etenkin mikäli kansallisen tason
rahoitustilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

2. Näissä säännöissä tarkoitettuja varoja säilytetään pääosin BMF:n verkkosijoitustilillä.
Rahastonhoitaja siirtää tarpeen mukaan alla mainittuja maksuja varten riittävät summat
verkkosijoitustililtä BMF:n käyttötilille. Varoja hoidetaan siten, että niitä on mahdollisuus
käyttää näiden sääntöjen mukaan mahdollisimman monen vuoden ajan.

3. Varojen ensisijainen käyttötarkoitus on tukea BMF:n jäsenten osallistumista EAHIL:n
(European Association for Health Information and Libraries) vaaleilla valittujen
toimielinten kokouksiin, joita ovat Board (hallitus) ja Council (valtuusto).

a. Board kokoontuu paitsi konferenssien ja workshopien yhteydessä myös yleensä
lisäksi kerran vuodessa erilliseen kokoukseen. Maksetaan suomalaisen Boardin
jäsenen kohtuulliset matka- ja majoituskulut kaikkiin kokouksiin sekä konferenssien
ja workshopien osallistumismaksut. Mahdollisia CEC (Continuing education
courses) -maksuja ei makseta.

b. Council kokoontuu konferenssien ja workshopien yhteydessä. Maksetaan
suomalaisten councillorien kohtuulliset matka- ja majoituskulut sekä konferenssien
ja workshopien osallistumismaksut. Mahdollisia CEC-maksuja ei makseta.

4. Varojen toissijainen käyttötarkoitus on tukea BMF:n jäsenten osallistumista JEAHIL:n
(Journal of the European Association for Health Information and Libraries)
toimituskunnan (Editorial Board) kokouksiin.

a. Editorial Board kokoontuu konferenssien ja workshopien yhteydessä. Maksetaan
suomalaisen toimituskunnan jäsenen kohtuulliset matka- ja majoituskulut sekä
konferenssien ja workshopien osallistumismaksut, mikäli hänen työnantajansa ei
maksa näitä kuluja.  Mahdollisia CEC-maksuja ei makseta.

5. Varoja voidaan kolmanneksi, käyttää vuosittain BMF:n yhden jäsenen, ensisijaisesti
johtokunnassa toimivan (tai hiljattain toimineen, mikäli hän ei johtokunnassa ollessaan ole
saanut samaan tarkoitukseen rahoitusta BMF:ltä), osallistumiseen yhteen kansainväliseen
konferenssiin, joista kysymykseen tulevat:



a. IFLA-konferenssiin ja IFLA:n (International Federaration of Library Associations
and Institutions) jaoston Health and Biosciences libraries Section kokoukseen
osallistuminen, jolloin maksetaan kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset sekä
osallistumismaksu, mikäli osallistujan työnantaja ei maksa näitä kuluja, tai osa
niistä, jos työnantaja maksaa osan.

b. ICML-konferenssiin (International Congress on Medical Librarianship)
osallistuminen, jolloin maksetaan kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset sekä
osallistumismaksu, mikäli osallistujan työnantaja ei maksa näitä kuluja, tai osa
niistä, jos työnantaja maksaa osan. ICML järjestetään noin joka neljäs tai viides
vuosi ja niinä vuosina se on vaihtoehtoinen IFLA:n kanssa; molempiin ei samana
vuonna myönnetä rahoitusta.

6. Varoja voidaan neljänneksi, jäsenen omasta esityksestä, hyvin perustelluista syistä ja
johtokunnan harkinnan mukaan, käyttää myös BMF:n jäsenten muuhun EAHIL:iin liittyvään
toimintaan, kuten jonkin EAHIL:n Special Interest Groupin (SIG) puheenjohtajana tai
sihteerinä toimivan jäsenen kohtuullisten matka- ja majoituskulujen ja/tai konferenssien ja
workshopien osallistumismaksujen korvaamiseen, siinä tapauksessa että hänen
työnantajansa ei maksa näitä kuluja.  Mahdollisia CEC-maksuja ei makseta.

7. Lisäksi varoista voidaan johtokunnan harkinnan mukaan päättää heti tai myöhemmin
julistaa haettavaksi ja jakaa vuosittainen matka-apuraha, joilla BMF:n jäsenen on
mahdollista kattaa osa kustannuksista osallistuakseen johonkin EAHIL-konferenssiin tai –
workshopiin. Apuraha annetaan ensisijaisesti hakijalle, jolla on konferenssissa tai
workshopissa esitys tai posteri.

8. Varoja myöntää BMF:n johtokunta kirjallisten esitysten ja kuluarvioiden perusteella.

9. Kuluja korvataan ainoastaan maksatuspyyntöä ja kuitteja tai muita tositteita vastaan.
Päivärahoja voidaan johtokunnan harkinnan mukaan maksaa vain sellaisessa tapauksessa,
että jäsen muuten joutuisi tekemään kokous-, konferenssi- tai workshop-matkan ns. omalla
ajallaan eikä saisi ko. ajalta palkkaa työnantajaltaan.

10. Kaikki BMF:ltä rahoitusta saaneet ovat velvollisia raportoimaan BMF:n johtokunnalle
kirjallisesti sekä kokouksista että konferensseista ja workshopeista, joihin he ovat joko
kokonaan tai osittain BMF:n kustannuksella osallistuneet, kahden kuukauden kuluessa
matkan päättymisestä. Raportit julkaistaan BMF:n verkkosivuilla.

11. Nämä säännöt on hyväksytty BMF:n kevätkokouksessa 10.3.2009.


