Ruotsinsuomalainen Harrastajateatteriliitto
RSHT
Vahvistettu RSHT:n edustajakokouksessa 2.4.2011.
Vahvistettu RSKL:n liittokokouksessa 4.6 2011.
Vahvistettu RSKL:n liittokokouksessa 18.9.2017

SÄÄNNÖT
§ 1 Liiton nimi
Liiton nimi on Ruotsinsuomalainen Harrastajateatteriliitto
(RSHT),
ruotsiksi Sverigefinska Amatörteaterförbundet (SFAT).

§ 5 Jäsenmaksu
Ryhmäjäsen ja suorajäsen maksavat RSHT:lle
vuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää
edustajakokous. Kunniajäsen on vapautettu RSHT:n
jäsenmaksusta.

RSHT on Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton (RSKL)
erityisliitto, josta jäljempänä käytetään nimitystä RSHT tai
liitto. Sen toimialueena on Ruotsin valtakunta ja
kotipaikka on Tukholman kunta.

§ 6 Toiminta- ja tilivuosi
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. RSHT:n
tilintarkastajina toimivat RSKL:n tilintarkastajat.

§ 2 Tarkoitus ja toimintatapa
Liitto toimii ruotsinsuomalaisten teatteriharrastajien ja
harrastajateatteriryhmien etu- ja vapaa-ajan järjestönä.
Liitto pitää yhteyksiä Ruotsin kulttuuriviranomaisiin
tehden esityksiä ja antaen lausuntoja ruotsinsuomalaisen
vähemmistön teatteria ja kulttuuritoimintaa koskevissa
kysymyksissä. Liitto tekee yhteistyötä pohjoismaisten ja
kansainvälisten teatterijärjestöjen kanssa. Liitto on
puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Liitto toimii sääntöjensä ja edustajakokouksiensa
päätösten mukaisesti sekä noudattaa RSKL:n
liittokokouksien päätöksiä.
Liitto järjestää koulutusta ja neuvontaa sekä tukee
jäsenryhmiensä kehitystoimintaa. Liitto perii
jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia
sekä harjoittaa taloudellista toimintaa. Liitto harjoittaa
julkaisutoimintaa.
§ 3 Organisaatio
Liitto harjoittaa toimintaansa jäsenryhmiensä,
päätäntäelintensä sekä RSKL:n organisaation kautta.
Liiton elimet ovat edustajakokous, joka käyttää ylintä
päätäntävaltaa sekä hallitus, joka vastaa toiminnasta.
§ 4 Jäsenyys
Jäseniksi voivat liittyä ruotsinsuomalaiset
harrastajateatteriryhmät sekä yksityiset henkilöt, jotka
hyväksyvät nämä säännöt. Harrastajateatteriryhmät
voivat olla joko itsenäisiä harrastajateatteriyhdistyksiä tai
RSKL:n jäsenseurojen teatterijaostoja. Hallitus päättää
jäseneksi hyväksymisestä.
Jäsenyys muodostuu joko ryhmäjäsenyydestä,
suorajäsenyydestä tai kunniajäsenyydestä.
Kunniajäsenyys voidaan myöntää ruotsinsuomalaisessa
harrastajateatteritoiminnassa ansioituneelle henkilölle.
Edustajakokous päättää kunniajäsenyydestä.

§ 7 Edustajakokous
Varsinainen edustajakokous pidetään joka toinen vuosi
1/4 - 31/4 välisenä aikana.
Ylimääräinen edustajakokous pidetään, kun RSHT:n
hallitus pitää sitä tarpeellisena, tai kun vähintään 1/3 osa
liiton jäsenryhmistä sitä kirjallisesti saman asian
käsittelemiseksi RSHT:n hallitukselta vaatii.
7.1. Kokousedustajat ja valtuudet: RSHT:n jäsenryhmät
ovat oikeutettuja lähettämään edustajakokoukseen
enintään kolme äänivaltaista edustajaa.
Edustajavaltuudet on ilmoitettava kirjallisesti. Ilmoituksen
tulee perustua jäsenryhmän kokouksen päätökseen.
Edustajien nimet on toimitettava RSHT:n hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Valtuutetun
kokousedustajan on oltava jäsenryhmän jäsen.
Edustajakokouksessa ei voi käyttää päätäntävaltaa
valtakirjalla.
Edustajakokouksessa on RSHT:n hallituksen jäsenillä,
puheenjohtajilla, suorajäsenillä, kunniajäsenillä ja
kokousvirkailijoilla sekä RSKL:n edustajilla ja
tilintarkastajilla läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus.
7.2. Äänestykset: Päätökset tehdään ehdottomalla
äänten enemmistöllä, ellei säännöissä toisin sanota.
Äänestykset ovat avoimia, ellei joku äänivaltaisista
kokousedustajista vaadi suljettua äänestystä. Vaalit
toimitetaan suljetuin lipuin, äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa.
7.3. Kokouskutsu ja asialista: Kutsu kokoukseen on
lähetettävä jäsenille/ jäsenryhmille yhteiskirjeellä
viimeistään 10 viikkoa ennen kokousta. Asialista ja
hallituksen esitykset sekä jäsenaloitteet kokoukselle on
toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
7.4. Edustajakokousaloitteet: Kokoukselle tarkoitetut
aloitteet on toimitettava RSHT:n hallitukselle viimeistään
kuusi viikkoa ennen kokousta.
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7.5. Varsinaisen edustajakokouksen asiat (Esityslista)
1) Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus.
2) Edustajavaltuudet, läsnäolo-, puhe-, ja
esitysoikeuden myöntäminen.
3) Hyväksytään kokouksen a)työjärjestys,
b)järjestyssääntö.
4) Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c)
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja d) kaksi
ääntenlaskijaa.
5) Valitaan tarvittavat valiokunnat.
6) Esitetään kertomus liiton toiminnasta viimeksi
kuluneen toimintakauden ajalta ja päätetään sen
hyväksymisestä.
7) Käsitellään kuluneen toimintakauden talousraportti.
8) Päätetään hallituksen ja mahdollisten apuelinten
jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista.
9) Käsitellään jäsenten kokoukselle tekemät aloitteet
sekä hallituksen niistä antamat lausunnot.
10) Käsitellään RSHT:n hallituksen kokoukselle
esittämät asiat.
11) Päätetään toiminta- ja talousohjelmasta sekä
jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle
toimintakaudelle.
12) Valitaan liiton puheenjohtaja, neljä hallituksen
varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä tulevaksi
kaudeksi.
13) Valitaan kolmijäseninen vaalivalmisteluvaliokunta
valmistelemaan seuraavassa
edustajakokouksessa suoritettavia
henkilövaaleja. Yksi heistä valitaan
puheenjohtajaksi. Valitaan kaksi varajäsentä,
joille määrätään varajärjestys.
14) Valitaan RSHT:n edustaja Ruotsinsuomalaisten
valtuuskuntaan ja Ulkosuomalaisparlamenttiin.
Valitaan RSHT:n tarkkailija RSKL:n
liittokokoukseen.
§ 8 Ehdollepano
Edustajakokouksessa toimitettavia vaaleja koskeva
ehdokasasettelu päättyy neljä viikkoa ennen
edustajakokousta.
§ 9 Hallitus
Hallitus huolehtii edustajakokouksen päätösten
toimeenpanosta sekä liiton johtamisesta ja on siitä
vastuussa edustajakokoukselle. Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme varsinaista ja
kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi
muuta hallituksen jäsentä on paikalla.
Hallitukseen valittavan henkilön on oltava RSHT:n
jäsenryhmän jäsen.
Hallitus valitsee tarvittaessa työvaliokunnan ja muut
työryhmät.
Hallituksen toimintakausi on edustajakokouskausi.

§ 10 Toimisto
Toimisto huolehtii päätösten valmistelemisesta ja
toimeenpanosta ja käytännön asioiden hoitamisesta
hallituksen alaisena.
§ 11 Nimenkirjoitus
Liiton nimen kirjoittamisesta päättää RSKL:n liittohallitus.
§ 12 Sääntömuutokset
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään
2/3 osaa annetuista äänistä sitä varsinaisessa
edustajakokouksessa kannattaa. Sääntöjen muuttaminen
voidaan ottaa käsiteltäväksi vain siinä tapauksessa, että
siitä on sääntöjenmukaisessa kokouskutsussa erikseen
mainittu.
§ 13 Erinäisiä määräyksiä
Jäsen tai jäsenryhmä voidaan erottaa liitosta, jos se
rikkoo liiton sääntöjä tai vaikeuttaa sen toimintaa ja
pyrkimyksiä. Erottamisesta päättää hallitus. Hallituksen
päätöksestä voi valittaa RSHT:n edustajakokoukselle.
Jäsen tai jäsenryhmä voi erota liitosta välittömästi
ilmoitettuaan päätöksestään asianmukaisella
jäsenkokouksen pöytäkirjan otteella hallitukselle. Jäsen
tai jäsenryhmä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan
seuraavan toimintavuoden maaliskuun loppuun
mennessä, katsotaan eronneeksi liitosta.
§ 14 Liiton purkaminen
Liiton purkamiseen vaaditaan kahden perättäisen
kokouksen, edustajakokouksen ja sen jälkeen
aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua pidettävän
ylimääräisen edustajakokouksen, päätös. Molemmissa
kokouksissa tarvitaan neljän viidesosan enemmistö
annetuista äänistä. Purkaminen voidaan ottaa
käsiteltäväksi vain, jos siitä on erikseen ilmoitettu
kokouskutsussa. Purkamispäätös toimitetaan RSKL:n
vahvistettavaksi.
Liiton purkautuessa sen jäljellä olevat varat ja muu
omaisuus luovutetaan Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolle
teatterin ja kulttuurin hyväksi tehtävää työtä varten.
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