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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry, Medicinska förening för ME/CFS i Finland rf, ja sen kotipaikka on
Helsinki 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa eri tahoihin ME/CFS (krooninen väsymysoireyhtymä) sairauden ja sen eri hoitomuotojen
tunnettuuden lisäämiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
• levittää oireyhtymästä tietoa lääkäreille ja terveydenhuollon yksiköille 
• järjestää maksullisia ja maksuttomia koulutustilaisuuksia 
• pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten lääkärien kanssa 
• seuraa tiedemaailman julkaisuja ja tiedottaa niistä 
• tukee potilasaktiivien toimintaa 
• on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa 
• pyrkii osallistumaan lääkärien ja viranomaisten työryhmien toimintaan 
• tukee lääketieteellistä tutkimusta 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: 
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
• järjestää keräyksiä ja arpajaisia 
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

3. Jäsenet 
Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja hyväksyy yhdistyksen säännöt. 

Yhdistyksessä voi olla henkilöjäseniä, yhteisöjäseniä sekä kannattajajäseniä. Kannattajajäsenellä on läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa. 

Yhdistyksen jäseneksi hakeudutaan yhdistyksen kotisivujen kautta tai lähettämällä yhdistykselle vapaamuotoinen hakemus. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

5. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi muuta varsinaista jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Poikkeuksena on ensimmäinen toimikausi, joka alkaa 17.10.2017 ja päättyy 31.12.2018. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta toiminnanjohtajan, sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä 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 enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

6 Toiminnanjohtaja 
Yhdistyksellä voi olla hallituksen nimeämä toiminnanjohtaja, jonka tehtäviin kuuluu yhdistyksen juoksevan hallinnon hoitaminen hallituksen
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa. Toiminnanjohtaja voi olla
työsuhteessa tai vuokratyösuhteessa. Toimisuhde voi perustua myös toimeksiantosuhteeseen oikeushenkilön kanssa, jolloin yhdistyksellä
ei ole työnantajavelvoitteita. 

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja kaksi yhdessä. 

8 Tilintarkastaja 
Yhdistyksellä on yksi KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan vuosikokouksessa. 

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä vuosikokousten väliseksi ajaksi. 

10 Tilikausi ja tilintarkastus 
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Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Poikkeuksena on ensimmäinen tilikausi, joka alkaa 17.10.2017 ja päättyy 31.12.2018. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

11 Yhdistyksen tilinkäyttö 
Oikeus yhdistyksen tilinkäyttöön on vain nimenkirjoitusoikeuden haltijoilla. 

12 Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, paitsi kannattajajäsenellä, yksi ääni. 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. 

13 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä, sähköpostilla tai yhdistyksen jäsenille tarkoitetun sosiaalisen mediakanavan välityksellä,
joka lähetetään jokaiselle jäsenelle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ja jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat
asiat. 

14 Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa 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 tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

15 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.
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN
Föreningsregistret

1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Suomen lääketieteellinen ME/CFS yhdistys ry, Medicinska föreningen för ME/CFS i Finland rf, och dess hemort är
Helsingfors.

2. Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att påverka olika instanser så att ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) sjukdomen och dess olika vårdformer blir mera
kända.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
• sprida kunskap om sjukdomssyndromet till läkare och vårdenheter
• ordna avgiftsbelagda och avgiftsfria utbildningstillfällen
• sträva efter nära samarbete med inhemska och utländska läkare
• följa publikationer från vetenskapssamfundet och informera om dessa
• stöda verksamheten för patientaktivister
• samarbeta med andra organisationer inom området
• sträva efter att delta i läkares och myndigheters arbetsgrupper
• stöda vetenskaplig forskning i medicin

För att stöda sin verksamhet kan föreningen, sedan man om behov finns skaffat behörigt tillstånd:
• ta emot understöd, donationer och testamenten
• ordna insamlingar och lotterier
• äga för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom

3. Medlemmar
Var och en som vill främja föreningens syfte och antar föreningens stadgar kan bli medlem i föreningen. 



Föreningen kan ha personmedlemmar, samfundsmedlemmar och understödsmedlemmar. Understödsmedlemmarna har närvarorätt, men
inte rösträtt, vid föreningsmöten.

Man ansöker om medlemskap i föreningen via föreningens hemsida eller genom att skicka en fritt formulerad ansökan till föreningen.

Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

4. Anslutnings- och medlemsavgift
Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut av medlemmarna.

5. Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och två andra ordinarie ledamöter som alla utses vid årsmötet. 

Styrelsens mandattid är ett kalenderår med undantag av den första verksamhetsperioden som börjar 17.10.2017 och slutar 31.12.2018.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en verksamhetsledare, sekreterare, kassör och andra
nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden
när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande.
Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

6. Verksamhetsledare
Föreningen kan ha en av styrelsen utsedd verksamhetsledare till vars uppgifter hör att sköta den löpande administrationen enligt styrelsens
anvisningar och bestämmelser. Verksamhetsledaren har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Verksamhetsledaren kan vara
anställd eller inhyras av bemanningsföretag. Tjänsten kan ges på uppdrag av juridisk person varvid föreningen inte har
arbetsgivarskyldighet.

7. Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och verksamhetsledare var för sig, eller styrelsens vice ordförande, sekreterare eller
kassör, två tillsammans.

8. Revisor
Föreningen har en CGR- eller GRM-revisor och en revisorssuppleant, som utses vid årsmötet.

Revisorerna väljs för en period mellan årsmöten.

10. Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Undantaget är den första räkenskapsperioden som börjar 17.10.2017 och slutar
31.12.2018.

Bokslutshandlingarna och styrelsens årsberättelse ska ges till revisorn senast en månad före årsmötet. Revisorn ska ge sitt skriftliga
utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

11. Användning av föreningens konto
Rätt att använda föreningens konto har bara de som får teckna föreningens namn.

12. Föreningens möten
När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller
med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet.

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-maj. 

Vid föreningens möten har varje medlem, med undantag av understödsmedlemmar, en röst. 

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna
rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

13. Kallelse till föreningens möten 
Styrelsen ska sammankalla till föreningens möten genom att till varje medlem skicka en kallelse per post, per e-post eller via sociala
medier avsedda för föreningens medlemmar sju dagar före mötet. I kallelsen ska framgå de ärenden som tas upp till behandling på mötet.

14. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslut, årsberättelse och revisorers utlåtande presenteras 
6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek fastställs
8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
9. val av en revisor och en revisorssuppleant
10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen i så



god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

15. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet
av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen
upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om
upplösning. Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.
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