LIIKESIVISTYSRAHASTON KANNATUSYHDISTYS RY
ALUETOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ

ALUETOIMIKUNTIEN TARKOITUS JA ASEMA
1§
Liikesivistysrahaston aluetoimikuntien tarkoituksena on yhdistyksen toiminnan ja tunnettuuden
edistäminen omalla alueellaan sekä rahaston toiminnan tukeminen.
2§
Aluetoimikunta on Liikesivistysrahaston alainen rekisteröimätön elin. Toimikunnan mahdollinen omaisuus
sisältyy Liikesivistysrahaston omaisuuteen. Liikesivistysrahasto maksaa aluetoimikunnan työstä aiheutuvat
hyväksyttävät kulut. Toimikunta antaa vuosittain Liikesivistysrahastolle kertomuksen toiminnastaan.
3§
Toiminta-alueella asuvat Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat alueensa
vuosikokouksessa keskuudestaan aluetoimikunnan puheenjohtajan ja sen muut jäsenet.
ALUETOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMINTA
4§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluetoimikunta:
hankkii tuntemuksensa perusteella yhdistykseen uusia jäseniä erityisesti elinkeinoelämän piiristä; edistää
rahaston varainhankintaa informoimalla sopivalla tavalla mahdollisia erikoisrahaston perustajia ja muita
lahjoittajia Liikesivistysrahaston tavoitteista ja toiminnasta; antaa Liikesivistysrahastolle lausuntoja
alueeltaan tulevista apurahahakemuksista; auttaa Liikesivistysrahastoa taloudellista sivistystä edistävien
tilaisuuksien järjestämisessä ja tekee niitä koskevia aloitteita; on aktiivinen ja aloitteellinen
Liikesivistysrahaston toiminnan kehittämisessä muutoinkin kuin omalla alueellaan.
5§
Aluetoimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljästä kuuteen jäsentä siten kuin alueen jäsenten
vuosikokous päättää. Varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt aluetoimikunta
valitsee keskuudestaan.
6§
Aluetoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Toimikunta on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolme jäsentä on läsnä.

ALUEEN JÄSENTEN VUOSIKOKOUS
7§
Aluetoimikunta kutsuu vuosittain alueellaan asuvat Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet
vuosikokoukseen.
Vuosikokouksessa:
esitetään ja vahvistetaan aluetoimikunnan kertomus toiminnasta edellisen vuosikokouksen jälkeen;
esitetään ja vahvistetaan aluetoimikunnan toimintasuunnitelma; valitaan aluetoimikunnan puheenjohtaja;
valitaan neljästä kuuteen jäsentä aluetoimikuntaan.
8§
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle toimikunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai jos Liikesivistysrahasto
sitä pyytää.
Kokouskutsut on esitettävä kirjeellä tai muulla toimikunnan päättämällä tavalla viimeistään viikkoa ennen
kokousta.
ALUETOIMIKUNTIEN TOIMINTA-ALUEET
9§
Alueellinen jako perustuu kauppakamaripiireihin yhdistyksen hallituksen työvaliokunnan vahvistamin
poikkeuksin. Muutoksista aluejakoon päättää työvaliokunta.
Alueet ja toimikuntien kotipaikat ovat seuraavat: Etelä-Karjala (Lappeenranta), Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki),
Hämeenlinna, Keski-Suomi (Jyväskylä), Kuopio, Kymenlaakso (Kotka), Lahti, Mikkeli, Pohjois-Karjala
(Joensuu), Pohjois-Suomi (Oulu), Pori, Rauma, Tampere, Turku ja Vaasa. Uudellamaalla aluetoimikunnan
tehtäviä hoitaa hallituksen työvaliokunta yhdessä rahaston toimiston kanssa.
Vahvistettu yhdistyksen hallituksen kokouksessa 8.11.2001. Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson alueiden
yhdistämisestä on päätetty 10.4.2002.

