IMAKE OSK Oppimisosuuskunta

SÄÄNNÖT

Versio 21.4.2017

1§ Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on IMAKE OSK, ja sen kotipaikka on Kotka.

2§ Toimiala
IMAKE OSK:n päätoimiala on koulutusta palveleva toiminta.
IMAKE OSK:n tarkoituksena on toimia Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) eri koulutusalojen opiskelijoiden yrittäjyyden oppimisympäristönä ja oppimismenetelmänä sekä mahdollistaa jäsenkunnan ammattitaidon hyödyntäminen työelämässä ja vahvistaa ammattiosaamista. Osuuskunta tarjoaa puitteita yrittäjyyden ja ammattiosaamisen oppimiseen, kehittämiseen ja harjoittamiseen.

3§ Jäsenyyden hakeminen
Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Osuuskunnan jäsenyyttä hakevan on täytettävä jäsenhakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun
osuusmaksu on maksettu.
Osuuskunnan jäseninä voivat olla Ekamin opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä Ekamista valmistuneet. Jäsenenä voivat olla myös Ekamin yrittäjyysvalmennuksissa mukana olevat ja Ekamin Rannikkopajojen
valmennettavat ja henkilökunta. Osuuskunnassa voi olla myös kannatusjäseniä.

4§Jäsenyydestä erottaminen
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:
1. jos jäsen saamastaan varoituksesta huolimatta rikkoo säännöissä olevia määräyksiä vastaan
2. jos jäsen ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan
velvollisuutensa
3. jos jäsen on aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa
4. jos jäsen tahallisesti toimii osuuskunnan etujen vastaisesti
5. jos jäsen on selkeästi luopunut osuuskunnan toiminnasta tai ei ole mitään toimintaa tilikauden aikana
Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.
Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu
saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa.
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5§ Jäsenen eroaminen
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallitukselle. Jäsen saa erota osuuskunnasta vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

6§ Jäsenluettelo
Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä, on pidettävä osuuskunnan jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

7§ Osuus ja osuusmaksu
Osuuden nimellisarvo on 20 euroa. Jäsenten on otettava yksi osuus ja maksettava siitä osuuskunnalle vähintään nimellisarvon suuruinen osuusmaksu.
Osuusmaksu tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 14 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien. Erotessaan tai tultuaan erotetuksi osuuskunnasta jäsen saa maksamansa
osuusmaksun merkintähinnan osuuskunnalta takaisin yhden (1) kuukauden kuluttua tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Muilta osin noudatetaan osuuskuntalain 17. luvun määräyksiä.

8§ Ylijäämä
Ylijäämä käytetään osuuskunnan toiminnan kehittämiseen. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous
enintään hallituksen ehdottaman ja hyväksymän euromäärän mukaisesti.

9§ Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut
Osuuskunnan hallitus päättää varsinaisille jäsenille tuotettujen ja muiden palvelujen hinnoista.

10§ Jäsenistön yksimielinen päätös
Kaikki jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta.
Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen
osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan
tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.
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11§ Osuuskunnan kokoukset ja kokousmenettely
Osuuskunnan kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai hallituksen erikseen määräämällä paikkakunnalla. Kokoukseen saa osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

12§ Kutsu osuuskunnan kokoukseen
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan
kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5.
luvun 21:ssä mainittuja asioita.
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse tai sähköisesti jäsenluetteloon merkittyihin
tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

13§ Hallitus
Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään
neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi henkilökunnan edustajaa
sekä opiskelijoiden ja muiden valmennettavien edustajat.

14§ Hallituksen kokoukset ja hallituksen tehtävät
Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan
saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian
käsittelyyn.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai,
äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.
Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi
hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.
Hallituksen tehtävänä on:
1. päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkaamisesta tai palvelujen ostosta.
2. valvoa, että osuuskunnan asiat hoidetaan lain, näiden sääntöjen sekä osuuskunnan antamien ohjeiden ja päätösten mukaan.
3. kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.
4. huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja panna täytäntöön osuuskunnan kokouksen päätökset.
5. käsitellä ja ratkaista osuuskunnan jäseneksi pyrkimistä ja siitä erottamista koskevat asiat.
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6. laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän käytöstä ja
tappion peittämisestä.
7. pitää huolta osuuskunnan omaisuuden säilyttämisestä ja tarkoituksenmukaisesta hoidosta sekä valvoa osuuskunnan rahavarojen hoitoa sekä huolehtia kirjanpidon lainmukaisesta toteutumisesta.

15§ Toiminimen kirjoittaminen
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

16§ Toiminnantarkastaja
Osuuskunnalla ei ole toiminnantarkastajaa.

25§ Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan
kokouksessa.
Osuuskunnan kokous voi myös päättää osuuskunnan rekisteristä poistamista koskevan hakemuksen tekemisestä rekisteriviranomaiselle. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosa annetuista äänistä.
Jos osuuskunta puretaan, palautetaan osuuskunnan osuudet jäsenille ja mahdollinen omaisuuden säästö
jaetaan pääluvun mukaan jäsenten kesken.

26§ Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä
ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
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