UUSFILOLOGISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§
Yhdistyksen nimi on Uusfilologinen Yhdistys - Nyfilologiska Föreningen r.y. Sen kotipaikka on
Helsingin kaupunki, mutta toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys pyrkii järjestämällä esitelmiä,
keskusteluja ja kollokvioita sekä painattamalla julkaisuja kokoamaan Suomen nk. uusien kielten tutkijat
ja harrastajat yhteiseen työhön edistääkseen lähinnä germaaniseen, romaaniseen ja englantilaiseen
filologiaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden yliopisto- ja korkeakouluopintoja.

2§
Hallitus ratkaisee jäseneksi ottoa ja mahdollista erottamista koskevat asiat. Kunniajäseneksi voidaan
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on erikoisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien
hyväksi.
3§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa. Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosimaksun, jonka
suuruus määrätään marraskuussa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

4§
Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, toimitussihteeri, sihteeri
ja rahastonhoitaja. Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joista kukin edustaa yhtä yhdistyksen
kolmesta kieliryhmästä, valitaan vuosikokouksessa, ja heidän toimikautensa alkaa heti vuosikokouksen
jälkeen. Lisäksi kokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Puheenjohtajisto valitsee
yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja toimitussihteerin. Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen
puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.
5§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Näiden tulee yhdistyksen vuosikokoukselle, joka päättää tilien
hyväksymisestä ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta, esittää kirjallinen selostus
suorittamastaan tarkastuksesta.

6§
Yhdistys viettää vuosijuhlaansa 15. pnä maaliskuuta (Friedrich Diezin syntymäpäivä v. 1794) tai jonakin
lähipäivänä. Yhdistyksen kokouksia pidetään yliopiston lukukausien aikana kolme kertaa
syyslukukaudella ja neljä kertaa kevätlukukaudella. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa.
Tarpeen tullen voidaan myös järjestää yhdistyksen ylimääräinen kokous.
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Vuosikokousilmoituksessa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

8§
Yhdistys julkaisee aikakauslehteä "Neuphilologische Mitteilungen" ("Bulletin de la Société
Néophilologique", "Bulletin of the Modern Language Society") ja sarjajulkaisua "Mémoires de la Société
Néophilologique". Julkaisukielinä käytetään saksaa, hollantia, englantia ja romaanisia kieliä.
Puheenjohtajat ja toimitussihteeri vastaavat näiden julkaisujen toimittamisesta. Tarpeen tullen voidaan
toimittaa muitakin julkaisuja.

9§
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja.

10 §
Näihin sääntöihin voidaan ehdottaa muutoksia yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksesta päätetään
seuraavassa vuosikokouksessa. Muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan, että vähintään kaksi
kolmannesta läsnäolevista varsinaisista jäsenistä sitä puoltaa.

11 §
Yhdistyksen toiminnan mahdollisesti lakatessa siirtyvät sen varat Helsingin Yliopistolle käytettäviksi
germaanisen, romaanisen ja englantilaisen filologian opintojen ja tutkimuksen edistämistä varten.

12 §
Muissa esilletulevissa asioissa noudatettakoon voimassaolevien lakien säännöksiä.

