14.11.2017

Hallinto-ohjesääntö
I Luku: Soveltamisala

1§
Tämä hallinto-ohjessäntö täydentää yhdistyksen sääntöjä. Hallinto-ohjessäntöä sovelletaan
Condus ry:n hallituksen toiminnassa. Hallinto-ohjesäännössä määrätään Conduksen
hallituksen toiminnasta ja yhdistyksen hallinnosta.

II Luku: Hallitus

2§
Hallituksen tehtävä on vastata yhdistyksen toiminnasta. Hallitus toteuttaa tehtäväänsä
yhdistyksen kokouksen määräämissä puitteissa.
3§
Hallitus valmistelee yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman ja
talousarvion. Hallitus valmistelee yhdistyksen vaalikokouksen hyväsyttäväksi alustavan
toimintasuunnitelman ja alustavan talousarvion seuraavalle vuodelle.
4§
Yhdistyksen kokousten päätettäväksi tulevat hallituksen valmistelemat asiakirjat on
toimitettava yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.
5§
Hallitus järjestäytyy parhaaksi katsomallaan tavalla. Hallitus voi vaihtaa koko toimikautensa
aikana vapaasti hallituksen jäsenten vastuualueita hallituksen päätöksellä.

III Luku: Hallituksen kokousmenettely

6§
Hallitus kokoustaa säännöllisesti Helsingin yliopiston kevät- ja syyslukukausien aikana.
Hallitus voi halutessaan kokoustaa lukukausien ulkopuolella.

7§
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä
varapuheenjohtaja. Kolme tai useampi hallituksen jäsen voi vaatia kirjallisesti
puheenjohtajaa tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajaa kutsumaan
hallitus koolle. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti hallituksen jäsenille vähintään viisi
päivää ennen kokousta.
8§
Hallituksen puheenjohtaja kokoaa esityslistan hallituksen kokouksiin. Hallituksen
puheenjohtaja ottaa esityslistalle hallituksen jäsenten esittämät asiat sekä toimikuntien,
jaostojen ja työryhmien esittämät asiat. Hallitus vahvistaa kokouksessa puheenjohtajan
kokoaman esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Hallitus voi päättää esityslistan
ulkopuolisten asioiden ottamisesta kokouksen esityslistalle.
9§
Hallituksen käsittelyssä pohjaesityksenä toimii esityslistalle puheenjohtajan merkitsemä
esitys. Pohjaesitystä ei tarvitse kannattaa.
Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt voivat keskustelun aikana tehdä vastaesityksiä.
Esittelijän lisäksi vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee kannattaa vastaesitystä. Jos
keskustelussa on tehty yksi tai useampi vastaesitys, joita ei ole kannatettu yksimielisesti,
niistä äänestetään.
Äänestyksessä valitaan voittava esitys yksinkertaisella enemmistöllä. Puheenjohtaja päättää
äänestystavasta. Jos yksikin läsnä olevista hallituksen jäsenistä niin vaatii, äänestys
toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä.
Jos vastaesityksiä ei ole, pohjaesitys katsotaan yksimielisesti hyväksytyksi.
10§
Ensimmäisellä käsittelykerralla käsiteltävä asia voidaan pöydätä kahden läsnä olevan
hallituksen jäsenen niin vaatiessa. Seuraavilla käsittelykerroilla käsiteltävä asia voidaan
pöydätä enemmistön läsnä olevista hallituksen jäsenistä niin vaatiessa.
11§
Kokouksen pöytäkirja saatetaan hallituksen jäsenten saataville kokouksen jälkeen.
Kokouksen pöytäkirja toimitetaan jäsenille pyynnöstä.

III Luku: Toimikunnat, työryhmät ja jaostot

12§
Hallitus voi perustaa toimikuntia, työryhmiä ja jaostoja tukemaan hallituksen toimintaa ja
kannustamaan jäsenistöä osallistumaan Conduksen toimintaan.

13§
Toimikuntien tehtävänä on toimia välikappaleena yhdistyksen ja jäsenistön välillä.
Toimikuntien toimintaan voivat osallistua kaikki yhdistyksen piirissä toimivien
jäsenyhdistysten jäsenet. Hallitus määrää toimikunnalle toimialan, ja nimittää toimikunnalle
puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan, joiden tehtävänä on vastata toimikunnan
käytännön toiminnasta.
14§
Työryhmien tehtävänä on vastata yksittäisten kertaluontoisten projektien suunnittelusta ja
toteuttamisesta. Työryhmä valmistelee toimialaansa liittyvät esitykset hallituksen
kokoukselle, joka tekee esitysten pohjalta päätökset työryhmän toimintaan liittyvissä
asioissa. Hallitus nimittää työryhmälle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan,
joiden tehtävänä on vastata työryhmän käytännön toiminnasta.
15§
Jaostojen tehtävänä on käyttää hallituksen määräämällä toimialalla päätäntävaltaa. Jaostot
ovat alisteisia hallituksen päätöksille, hallitus voi päätöksellä kumota jaostojen päätöksiä.
Jaosto perustetaan hallituksen päätöksellä erillisellä ohjesäännöllä, joka määrittää jaoston
toimialan, jaoston jäsenistön, jaoston puheenjohtajan valintatavan ja jaoston
kokouskäytännöt.
16§
Hallitus voi päätöksellään päättää toimikunnan, työryhmän tai jaoston toiminnan
lakkauttamisesta.

IV Luku: Yhdistyksen talous

17§
Hallituksen on hoidettava yhdistyksen taloutta ja varallisuutta siten, että seuraavan vuoden
toimintaa varten on riittävästi varoja.
18§
Yhdistyksen talouden käytännöistä määrätään erikseen talousohjesäännössä.

V Luku: Toimihenkilöt

19§
Hallitus voi vapaasti nimittää toimihenkilöitä tukemaan hallituksen toimintaa. Hallitus ei voi
nimittää toimihenkilöä ilman tämän suostumusta. Hallitus päättää toimihenkilöiden
toimenkuvasta ja vastuualueesta. Toimihenkilöt vastaavat toiminnastaan hallitukselle.
Toimihenkilö voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä hallitukselle kirjallisesti.

VI Luku: Siirtymäsäännöt

20§
Tällä hallinto-ohjesäännöllä kumotaan Condus ry:n edellinen 24.2.2016 hyväksytty
hallinto-ohjesääntö. Edellinen hallinto-ohjesääntö katsotaan kumotuksi tämän
hallinto-ohjesäännön voimaanastumispäivästä alkaen.
21§
Tämä hallinto-ohjesääntö astuu voimaan 1.1.2018.
22§
Tämä hallinto-ohjesääntö voidaan kumota yhdistyksen kokouksen päätöksellä
yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

