“Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto
maanpäällisen paratiisin perustamiseksi” perustamisyhdistyksen säännöt
1.

Yhdistyksen nimi on “Yhdistys “Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto
maanpäällisen paratiisin perustamiseksi” -rahaston perustamiseksi

2.

Yhdistyksen kotikunta on Tammisaari.

3.

Yhdistyksen kieli on ruotsi ja suomi.

4.

Yhdistyksen tarkoitus/tavoite on:
4.1.

Kehittää ja määrittää “Maailmanlaajuinen kansainvälinen rahasto
maanpäällisen paratiisin perustamiselle” -rahaston (tästä eteenpäin
viitattuna nimellä “Rahasto”) sääntöjä, keräämällä peilauksia Rahaston
ideasta ja säännöistä.

4.2.

Kerätä ja hallita resursseja Rahaston sääntöjen viimeisimmän edition
mukaisesti sopivan maan ostamiseksi ja Rahaston toimeenpanemiseksi.

4.3.

Sekä toimia tietouden levittämiseksi Rahaston ideasta ja säännöistä

4.4.

Sekä yhdistää ja edistää yhteistyötä ihmisten ja muiden tahojen välillä
jotka ovat kiinnostuneita näkemään Rahaston toteutuvan, ja heidän kesken
edistää aktiivista tietoisuutta toisistaan ja toistensa potentiaaleista.
Sekä toimia foorumina käytännölliselle yhteiselle työlle niiden ideoiden
vapauttamiseksi jotka yhdessä näyttäytyvät hedelmällisinä. Mm.
järjestämällä juhlia, tapaamisia, yhteisiä työtilanteita jne.

4.5.

Sekä mahdollisuuksien mukaan toimia Rahaston sääntöjen mukaan,
mukaanlukien harjoittamalla elinkeinotoimintaa.

Jäsenyys/Äänioikeus
5.

Yhdistys on avoin jokaiselle niin kauan kuin hän ei tietoisesti toimi
yhdistyksen tarkoitusta tai päämäärää vastaan ja/tai tee yhdistyksen
vahingoittamiseksi tarkoitettuja tekoja.

6.

Jäseneksi tullaan ilmoittamalla henkilötietonsa ensisijassa yhdistyksen
jäsenedustajalle tai muulle hallituksen jäsenelle, sekä maksamalla jäsenmaksun.

7.

Jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa, ja on voimassa seuraavaan vuosikokoukseen
asti. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen liikkuvaan kassaan. Jos yhdistyksen
jäseneksi liittyy alle kaksi kuukautta ennen vuosikokousta, maksettu jäsenmaksu
on voimassa seuraavan vuoden ajan. Jäsenet maksavat jäsenmaksun viimeistään

8.

Yhdistyksellä on kolme muotoa jäsenyydelle:

8.1.

Jäsenellä jolla on täydellinen äänioikeudeus on oikeus äänestää kaikissa
yhdistyksen kokouksessa nostetuissa kysymyksissä. Jäsenellä jolla on
täysi äänioikeus on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin ja siellä
tulla kuulluksi kysymyksissä joihin hän etukäteen on ilmoittanut
kiinnostuksensa. Heillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta johtokunnan
kokouksissa. Jäsen jolla on täysi äänioikeus on velvoitettu välittämään
johtokunnalle kiinnostuksenilmaisupyynnön osittaisesta äänioikeudesta
toiselta yhdistyksen jäseneltä.
Saadakseen täyden äänioikeuden jäsenen tulee jättää
kiinnostuksenilmaisupyyntö ensi sijassa yhdistyksen jäsenedustajalle, tai
muulle johtokunnan jäsenelle. Johtokunnan jäsenten tulee arvioida jos
jäsen on aktiivisesti osallistunut yhdistyksen toimintaan vähintään yhden
kuukauden ajan, sekä tapaamisessa vähintään yhden johtokunnan jäsenen
kanssa näyttää tarpeellista osaamista ja ymmärrystä Rahaston säädöksistä
ja tarkoituksesta.
Kiinnostuksenilmaisupyyntö täydestä äänioikeudesta tulee jättää vähintään
5 viikkoa ennen vuosi- tai neljännesvuosikokousta. Mahdollisuuksien
mukaan johtokunta voi käsitellä äänioikeuskysymyksiä myös muita
jäsenkokouksia edeltävästi.
Johtokunnan tulee tehdä ilmoitus jäsenen äänioikeuspäätöksestä vähintään
3 viikkoa ennen jäsenkokousta, ja julkaista se yhdistyksen jäsenille
yhdistyksen kotisivuilla, sekä pyydettäessä kirjeitse, puhelimitse tai
sähköisen kommunikaation avulla.
Jäsen joka ei yli neljännesvuoden ajan, kahden neljännesvuosikokouksen
yli laskettuna, ole ollut yhdistyksen toiminnassa aktiivinen menettää
äänioikeutensa. Jokainen kulunut vuosi jäsenyyttä pidentää tätä jaksoa
yhdellä neljännesvuodella, korkeintaan vuoden pituiseksi. Päätöksen
äänioikeuden menetyksestä tekee johtokunta, ja se
käsittellään/merkitään/ilmoitetaan seuraavassa jäsenkokouksessa johon on
valmistettu esityslista, sekä jäsenille yhdistyksen kotisivuilla. Saman
kokouksen aikana päätökseen voi myös hakea muutosta. Päätöksen täyden
äänestysoikeuden palautuksesta voi tehdä hallitus, jäsenen osoitetun
kiinnostuksen ja vähintään kuukauden ajan jatkuneen aktiviteetin
perusteella.

8.2.

Jäsenellä jolla on osittainen äänioikeus on oikeus äänestää asioissa
jotka koskee yksittäisiä yhdistyksen aloitteesta syntyneitä projekteja
joissa jäsen on osallisena.
Osittaisen äänioikeuden voi johtokunta myöntää jäsenille ketkä eivät
täytä vaatimuksia täyden äänioikeuden saamiselle (eri!) Mutta kenet
täyden äänioikeuden omaavat jäsenet osallisina kyseiseen projektiin
arvioivat aktiivisesti osallistuviksi.
Saadakseen osittaisen äänioikeuden tulee jäsenen ilmoittaa
kiinnostuksensa ensi sijassa yhdistyksen jäsenedustajalle tai muulle
johtokunnan jäsenelle, tai kyseiseen projektiin osalliselle jäsenelle
jolla on täysi äänioikeus. Päätös osittaisesta äänioikeudesta tehdään
seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

8.3.

Jäsenellä ilman äänioikeutta on oikeus osallistua jäsenkokouksiin ja
ilmaista mielipiteensä kaikissa kysymyksissä sekä ehdottaa aiheita(?)
esityslistaan. Ei kuitenkaan herättää äänestystä vaativia kysymyksiä
esityslistaan. Jäsen ilman äänioikeutta on sama kuin tukijäsen.

Kokoukset
9.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lokakuussa.

10.

Vuosikokouksen kutsu lähetetään jäsenen toivomuksen mukaisesti joko kirjeitse
tai sähköisesti kaikille jäsenille.

11.

Kysymykset sekä aihe-ehdotukset vuosikokoukseen täytyy ilmoittaa viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokouksen pitämistä.

12.

Järjestöllä tulee myös olla kolme vakituista jäsenkokousta vuosittain
vuosikokouksen lisäksi, joita kutsutaan neljännesvuosikokouksiksi.

13.

Vuosikokousta ja neljännesvuosikokouksia varten johtokunnan tulee laatia
esityslista, joka tulee julkaista viimeistään viikko ennen kokousta järjestön
kotisivuilla, ja jos jäsen niin toivoo, myös kirjeitse ja/tai sähköisesti
viimeistään viikko ennen vuosi- ja neljännesvuosikokousta.

14.

Neljännesvuosikokoukseen jäsenet voivat tehdä aloitteen kysymykselle joka
vaatii äänestystä, mutta ei ehdottaa muutoksia säädöksiin, johtokunnan jäseniin
tai rooleihin liittyen. Näitä kysymyksiä jäsen voi ainoastaan nostaa
vuosikokousta varten.

15.

Johtokunta voi tarvittaessa neljännesvuosikokouksessa nostaa esiin
muutosehdotuksia johtokunnan jäseniin, rooleihin tai säädöksiin liittyen.

16.

Kysymykset sekä aiheet neljännesvuosikokousta varten lähetetään viimeistään
kaksi viikkoa ennen kokousta.

17.

Jäsenet voivat ehdottaa jäsenkokouksen pitämistä johtokunnalle. Johtokunta voi
silloin päättäessään niin laatia kokouskutsun, viimeistään pari viikkoa ennen
kokouksen pitämistä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenen toivomuksen mukaisesti kirjeitse ja/tai
sähköisesti kaikille jäsenille.

18.

Äänestys tapahtuu ensisijaisesti enemmistöäänestyksellä.
Mutta jos äänestyskelpoinen jäsen niin toivoo, ja tätä tukee vähintään 5%
kokouksen äänestyskelpoisista jäsenistä, voidaan ensin järjestää
enemmistöäänestys päätöksentekoprosessin tavasta. Tätä äänestystä sovelletaan
jos päätös,mm. jäsenistön sovun tai ilmapiirin ylläpitämisen vuoksi paremmin
tehdään konsensuspäätöksellä,salaisella äänestyksellä,50-100% Yhdistyksellä
tulee olla säästökassa ensimmäistä maanostoa varten jolloin Rahasto
perustetaan. Säätiön vastaanottaessa lahjoituksia siirtyvät varat tälle
tilille, ellei lahjoittaja toisin pyydä.enemmistöäänestyksellä tai muulla
päätöksentekotavalla.

Kassat
19.

Yhdistyksellä tulee olla säästökassa ensimmäistä maanostoa varten jolloin
Rahasto perustetaan. Säätiön vastaanottaessa lahjoituksia siirtyvät varat tälle
tilille, ellei lahjoittaja toisin pyydä.

20.

Säätiöllä tulee myös olla liikkuva kassa voittoa tavoittelemattomia projekteja,
elinkeinotoimintaa sekä yhdistyksen liikkuvia maksuja varten johon voitto
elinkeinotoiminnasta kerätään..

21.

Jos liikkuva kassa vuosi- tai neljännesvuosikokouksessa ylittää 5000e siirtyy
ylittynyt summa säästökassaan, jollei kokouksessa toisin päätetä.

22.

Varoja voidaan myös siirtää säästökassasta liikkuvaan kassaan
päiväjärjestykseen ilmoitettua jäsenkokouksessa tehdyn päätöksen kautta.
Tällaisessa päätöksessä enemmistön tulee olla vähintään kolme neljäsosaa.

23.

Lahjoitukset yhdistykselle tehdään anonyymisti. Kuka tahansa voi kuitenkin anoa
näkyvyyttä antamalleen lahjoitukselle tai tuelle, saamalla nimensä tai logonsa
järjestön verkkosivuille. Nämä julkaistaan joka neljännesvuosikokouksessa,
johtokunnan päätöksen mukaisesti.

24.

Kassojen varat näkyvät reaaliajassa jäsenille järjestön kotisivuilla.

25.

Rahastonhoitaja esittää erikseen lahjoitusten summan sekä vuosi- että
neljännesvuosikokouksissa.

26.

Työtulot,varat,määrärahat ja ehdotukset maanostosta/maanhankinnasta? esitetään
yhdessä kokouspöytäkirjan kanssa jäsenille yhdistyksen verkkosivuilla.

27.

Yhdistyksen tulee harjoittaa jäsentensä aloitteesta elinkeinotoimintaa, joka
säädetään Rahaston hyvän liiketoiminnan sääntöjen mukaisesti, niinkuin ne
Rahaston viimeisimmässä editiossa on säädetty.

28.

Johtokunnan tulee valvoa että yhdistys ylläpitää toimintoja sen kanssa
vuorovaikutuksessa olevan yhdistyksen tarkoitusten ja tavoitteiden
yritystoiminnan tukemiseksi.

29.

Yhdistyksen jäsenet voivat osoittaa toivomuksia yhdistyksen varojen saamisesta
käyttöön sen liikkuvasta kassasta, projekteihin jotka ovat Rahaston säädösten
mukaisia niin kuin ne ovat säännety viimeisimmässä editiossa. Päätös on ensi
sijassa johtokunnan käsissä mutta voidaan jäsenten toimesta nostaa
uudelleenäänestykseen jäsenkokouksessa.**tarkennusta siihen prosessiin?

30.

Kun projektille on päätetty myöntää enemmän kuin 2000e varoja, yhdistyksen
jäsenille tulee kaksi viikkoa ennen lopullista päätöstä ja ulosmaksua ilmoittaa
päätöksestä jotta jäsenet joilla on täysi äänioikeus voivat kutsua
jäsenkokoukseen jossa kutsutaan uudelleenäänestykseen päätöksestä.

Yhdistyksen johtokunta
31.

Yhdistyksen johtokunta ja tilintarkastaja valitaan yhdistyksen
vuosikokouksessa, jolloin myös tilinpäätös vahvistetaan ja myönnetään
vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

32.

Yhdistyksen tilikausi alkaa syyskuussa ja loppuu elokuun lopussa.

33.

Yhdistyksen johtokunnan jäseniä tulee olla vähintään kolme. Puheenjohtaja,
Sihteeri ja Rahastonhoitaja. Jos aktiivisia yhdistysjäseniä on tarpeeksi,
johtokunnan jäseniä tulee olla 7 + 2 varajäsentä. Puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, Sihteeri, Rahastonhoitaja, Mediavastaava, Yritysvastaava
sekä Jäsenedustaja.

34.

Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään 3 sen jäsentä, Puheenjohtaja tai
Varapuheenjotaja mukaanluettuna on läsnä.

35.

Ainoastaan jäsen täydellä äänioikeudella voidaan valita johtokunnan jäseneksi.

Yhdistyksen purkaaminen
36.

Yhdistys muuttuu Rahaston ensimmäiseksi Kansalliseksi yhdistykseksi Rahaston
perustamisen yhteydessä ja jäsenet siirtyvät tähän yhdistykseen.

37.

Yhdistyksen varat siirtyvät Rahaston Kansainväliselle hallinnointiyhdistykselle
Rahaston perustamisen yhteydessä.

38.

Mikäli yhdistys lakkautettaisiin, sen varat lahjoitetaan
Luonnonperintösäätiölle.

