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Hyväksytty kevätkokouksessa 23.5.2013
PRH rekisteröinyt 9.1.2014

Flybe Airline Pilot Association ry. (170.067)
1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Flybe Airline Pilot Association ry, jonka epävirallinen lyhenne on FAPA ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja kehittää jäsentensä etuja työsuhdeasioissa ja pitää yhteyttä alan
muihin järjestöihin sekä valvoa yhdistyksen tekemien sopimusten noudattamista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää ja valvoa ilmailun turvallisuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa
alan taloudellista ja rakenteellista kehitystä sekä lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä
sekä antaa lausuntoja.
Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,
neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia selvityksiä. Toimintansa harjoittamiseksi
yhdistyksen hallitus voi perustaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys
voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
ja työskentelee lentäjänä työsuhteessa. Seniorijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksessä varsinaisena
jäsenenä oleva 60 v. täyttänyt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä liikennelentäjän ab initio kurssin tai
tyyppikoulutuksen aloittanut henkilö. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa
jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen ero astuu voimaa eroamis- tai erottamiskuukauden lopussa, jonka jälkeiseltä ajalta kyseinen jäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää
yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
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6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 – 7 muuta
varsinaista jäsentä sekä 0 – 2 varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Varajäsenien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan, jolloin heidän toimikautensa on yksi (1) vuosi. Puheenjohtajan tai hallituksen jäsenien valintaa peräkkäisiksi toimikausiksi ei ole rajoitettu.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Varajäsenillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa, joissa heillä on puhe- mutta ei äänivaltaa. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen on estynyt tai katsoo olevansa estynyt hallitustyöskentelystä, kutsutaan hänen
tilalleen varajäsen.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai
hallituksen määräämä, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammitoukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Äänioikeutensa voi luovuttaa valtakirjalla haluamalleen edustajalle. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle julkaisemalla kokouskutsu vähintään neljätoista
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen Internet-sivuilla.
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11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään joulukuussa kevätkokoukseen ja viimeistään elokuussa syyskokoukseen, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.
13. Ennen näiden sääntöjen voimaanastumista yhdistyksen jäseniksi hyväksytyt, jotka eivät täytä 3kohdan jäsenyysvaatimusta, säilyttävät jäsenoikeutensa.
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