SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry
FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
1§
Liiton hallituksen toiminnassa noudatetaan tätä ohjesääntöä ja yleistä kokouskäytäntöä niiltä osin kuin
liiton säännöissä ei toisin mainita.
2§
Hallituksen ensimmäinen kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa sen toimikauden
alkamisesta. Tässä kokouksessa valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja ja päätetään hallituksen jäsenten
työnjaosta.
3§
Liiton hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1) johtaa liiton toimintaa liittokokouksen hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti;
2) valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat, erityisesti toimintasuunnitelma, toimintakertomus,
talousarvio ja tilinpäätös;
3) huolehtia liittokokousten päätösten täytäntöönpanosta;
4) päättää liiton virallisesta edustuksesta;
5) pitää jatkuvaa ja kiinteää yhteyttä jäsenyhteisöihin;
6) pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin opiskelija-järjestöihin sekä muihin liiton toiminnan kannalta keskeisiin
yhteisöihin;
7) valvoa liiton tiedotustoimintaa;
8) huolehtia liiton varoista ja kirjanpidosta;
9) valita liiton sihteerit ja muu henkilökunta;
10) esittää liittokokoukselle selonteko liiton toiminnasta edellisen liittokokouksen jälkeiseltä ajalta.
4§
Hallitus kokoontuu vähintään joka toinen viikko; lomakausina kuitenkin tarpeen vaatiessa.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Milloin
vähintään yksi jäsen tai pääsihteeri ilmoittamaansa asiaa varten sitä pyytää, on hallitus kutsuttava koolle
viipymättä.
Koollekutsumistavasta päättää hallitus toimikautensa alussa.
Hallituksen puheenjohtaja laatii yhdessä pääsihteerin kanssa hallituksen kokousten esityslistat hallituksen
jäsenten tai sihteerien tekemien valmisteltujen esitysten mukaisesti.
Hallituksen kokouksessa käsitellään esityslistalle merkityt asiat. Muu kuin esityslistalle merkitty asia
voidaan ottaa käsiteltäväksi, mikäli hallitus erityisistä syistä niin päättää.
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5§
Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Hallituksen sihteerinä on liiton pääsihteeri tai tarvittaessa muu hallituksen valitsema henkilö, joka huolehtii
pöytäkirjan laatimisesta hallituksen kokouksista. Pöytäkirjan tarkistavat kokouksessa läsnä olleet hallituksen
jäsenet viipymättä pöytäkirjan valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua kokouksesta.
Hallituksen päätöksistä on ilmoitettava jäsenyhteisöille.

6§
Hallitus on päätösvaltainen kun liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta
jäsentä on läsnä kokouksessa.
Hallituksen jäsenen, joka on estynyt kokoukseen saapumasta, on ilmoitettava siitä ennakolta keskustoimistoon. Pöytäkirjassa on lueteltava kokouksessa läsnäolleet, esteen ilmoittaneet ja esteettä poisjääneet
jäsenet.
7§
Ensimmäistä kertaa hallituksen käsiteltävänä oleva asia siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli
vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Jos hallituksessa otetaan käsiteltäväksi asia ennalta annetun
esityslistan ulko-puolelta, voi yksi hallituksen jäsen saada asian siirretyksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Jos asia kokousten välillä hankitun selvityksen tai ehdotuksen takia esitetään hallitukselle olennaisesti
uudistetussa muodossa, se katsotaan ensimmäistä kertaa esillä olevaksi.
8§
Hallitus voi asettaa määräämiensä asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa varten tarpeellisia sisäisiä
työryhmiä, joihin kuuluu hallituksen jäseniä ja sihteereitä.
Hallituksen ja työryhmän jäsen sekä pääsihteeri saavat pyytämänsä asian sisäisen työryhmän esityslistalle
käsittelyä varten.
9§
Hallitus voi asettaa tiettyä tehtävää varten ulkoisen työryhmän, jolloin sen samalla on määrättävä ulkoisen
työryhmän puheenjohtaja, kokoonpano, tehtävät, valtuudet, resurssit ja toimikausi.
10 §
Hallituksen jäsenillä sekä hallituksen nimeämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen ja sisäisten
työryhmien sekä 9 §:n tarkoittamien ulkoisten työryhmien kokouksissa ja osallistua siellä keskusteluun.
11 §
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Asioiden käsittelystä ja päättämisestä 8 ja 9 §:n tarkoittamissa työryhmissä noudatetaan soveltuvin osin,
mitä hallituksesta on edellä määrätty.
12 §
Tämän työjärjestyksen muuttamisesta päättää liittokokous.

Hyväksytty liittokokouksessa 22.-23.11.2002
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