Förändringsförslag till stadgar för ATS, översättning 17.12.2015 (förändringar rödmarkerade), inklusive
förändringar till 5 och 6 § som krävs av PRH i dess förhandsbeslut 8.1.2016 (blåmarkerade).

1 § Föreningens namn
Föreningens namn är Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland och dess hemort
är Helsingfors stad. Föreningens språk är finska och svenska.
2 § Föreningens syfte
Föreningens syfte är att inom det kärntekniska området:
(a) i egenskap av vetenskaplig förening främja kännedom om branschen och dess utveckling i vårt land,
(b) fungera som förbindelselänk mellan medlemmarna för utbyte av erfarenheter och fördjupandet av
yrkeskunnigheten med beaktande av alla de yrkesgrupper, som är i kontakt med kärntekniken,
(c) utbyta information och erfarenheter på internationell nivå.
3 § Verksamhet
För att förverkliga sina syften anordnar föreningen möten, kurser och liknande tillfällen, stöder och
idkarpublikationsverksamhet inom branschen, fungerar som remissinstans, inkommer till myndigheterna
medinitiativ och framställningar, samt idkar övrig med dessa jämförbar verksamhet ägnad att
främjaföreningens syften.
4 § Arbetsgruppen, utskott och medlemstidningen
Inom föreningen fungerar arbetsgruppenföljande arbetsgrupper: ATS Young Generation (ATS YG) för de
unga, Energiakanava för kvinnor och ATS-Seniorit for pensionärer. , vars uppgift är att uppmuntra, utveckla
och förena unga som arbetar inom det kärntekniska området.
Under ledning av föreningen fungerar följande stadigvarande utskott: publikationsutskott, utskott för
internationella ärenden, utlåtandeutskott, normutskott och evenemangsutskott.
Föreningen publicerar medlemstidningenfacktidningen ATS Ydintekniikka. Föreningens styrelse utnämner
tidningens chefredaktör. Tidningens redaktion består av en arbetsgrupp, vars arbete leds av
chefredaktören.
Vid behov kan styrelsen grunda ytterligare arbetsgrupper för att assisterar och utveckla föreningens
verksamhet samt utnämna funktionärer.
5 § Medlemmar
Föreningen har personmedlemmar och understödande medlemmar. Personmedlemmar är ordinarie
medlemmar, ständiga medlemmar, studerande medlemmar, förtjänta medlemmar eller
hedersmedlemmar. eller understödande medlemmar.
På skriftlig rekommendation av två av föreningens medlemmar kan styrelsens besluta att till ordinarie eller
studerande medlem kalla gödkänna en fysisk person, som anses kunna främja föreningens syften. Ordinarie
mMedlem kan vid styrelsens beslut bli ständig medlem genom att erlägga en engångsmedlemsavgift, vars
storlek fastställs på årsmötet. Ständig medlem har samma rättigheter som medlem, men är befriad från
medlemsavgifterna.

Till studerande medlem kan godkännas vid styrelsen beslut en fysisk person, som är heltid
högskolestuderande och som fullgör medlemsförutsättningar. Studerande medlem har samma rättigheter
som medlem. Studerande medlem har plikten att tillkännage när han blir utexaminerad, då han blir en
medlem utan ett särskilt beslut han kan godkännas till medlem. Efter utexaminering övergår studerande
medlem enligt styrelsens beslut till ordinarie medlem och av honom/henne uppbärs medlemsavgiften, som
fastställts för ordinarie medlem.
På styrelsens förslag och via årsmötets beslut kan en medlem anses bli förtjänt om denne innehar speciella
förtjänster inom föreningens verksamhet. Förtjänt medlem har samma rättigheter som medlem, men han
är befriad från medlemsavgifterna.
Till hedersmedlem kan kallas en person, som har speciella förtjänster inom föreningens
verksamhetsområdekärnteknik i Finland och inom föreningens verksamhet. Hedersmedlem har samma
rättigheter som ordinarie medlem, men han är befriad från medlemsavgifterna. Till hedersmedlem kallas
person, som styrelsen enhälligt föreslagit och som årsmötet understött med fyra femtedels (4/5)
röstmajoritet.
Till understödande medlem kan godkännas vid styrelsens beslut fysisk eller en juridisk person, som har
verksamhet inom kärnteknik eller kan anses att kunna främja föreningens syfte. antas genom anmälan till
styrelsen och inbetalning av medlemsavgiften för understödande medlem för innevarande år.
Understödande medlem äger inte tal- eller rösträtt i föreningens möten. , men kan skicka sin representant
att delta i föreningens möten och andra medlemstillfällen.
6 § Utträdning
Medlem som önskar utträda ur föreningen bör härom skriftligen (per brev, fax eller e-post) meddela
föreningens styrelse eller dess ordförande, eller meddela om sin avgång vid föreningsmöte.
Föreningsmedlem, som inte har erlagt medlemsavgift inom tre månader efter förfallodagen vid nästa
årsmöte, kan anses ha utträtt ur föreningen av styrelsen.efter påminnelse uteslutas ur föreningen enligt
beslut av styrelsen. Uteslutning ur föreningen av andra orsaker enligt 14 och 15 § i föreningslagen beslutes
på föreningsmöte med fem sjättedels (5/6) röstmajoritet efter föredragning av styrelsen.
7 § Verksamhetsperiod och redovisningsår
Föreningens verksamhetsperiod och samtidigt redovisningsår sammanfaller med kalenderåret.
8 § Årsmöte
Föreningens årsmöte bör hållas senast inom mars månad. Härvid:
(a)väljs ordförande och sekreterare för mötet;
(b) väljs två (2) protokolljusterare och för dem en (1) suppleant;
(c)föredras styrelsens verksamhetsberättelse från föregående år, bokslut och revisorernas
verksamhetsgranskarnas utlåtande;
(d) besluts om fastställandet av föreningens resultat- och balansräkning;
(e) besluts om beviljandet av räkenskaps- och ansvarsfrihet för styrelsen;
(f) väljs styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar;
(g) utses bland styrelsemedlemmarna viceordförande, sekreterare och skattmästare;

(h) utses två (2)revisorerverksamhetsgranskare samt för dem en (1) suppleant;
(i) föredras styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det ingående året;
(j) fastställs anslutnings- och engångsavgifter samt årsavgifter för ordinarie och studerande medlemmar
samt understödande medlemmar;
(k) fastställs funktionärernas arvoden;
(l) behandlas av styrelsen och medlemmar gjorda förslag; samt
(m) godkänns verksamhetsplanen och budgeten för det ingående året.
9 § Sammanträden
Föreningen sammanträder även vid andra tillfällen enligt styrelsens beslut, eller då en femtedel (1/5) av
personmedlemmarna det skriftligt påyrkar för behandling av speciellt ärende.
Kallelse till föreningsmöte bör utfärdas av styrelsen skriftligen (per brev, fax eller e-post) minst tio (10)
dagar före mötet. På mötet får medlem rösta på annan medlems vägnar med fullmakt. Ingen kan dock
rösta med flera än enfullmakt.
10 § Styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt minst tre och
högst fem andra medlemmar.
Ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs för ett år i sänder.
Ordföranden och styrelsemedlem kan omedelbart återväljas, dock högst två gånger i följd. Maximiperioden
för ordföranden och styrelsemedlemmarna är därmed tre (3) år, varefter omval är möjligt tidigast tre (3) år
efter avgångslutet på mandatperioden. Styrelsemedlem, vars mandatperiod varat i tre (3) år, kan däremot
omedelbart därefter väljas till ordförande. För att främja en jämn omsättning inom styrelsen eftersträvar
man, att årligen byta i medeltal två styrelsemedlemmar.
Styrelsen är beslutför, om ordföranden eller viceordföranden och allt som allt minst hälften av styrelsen är
närvarande.
Besluten görs med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst.
Styrelsen har till uppgift att:
(a) sköta löpande ärenden;
(b) förverkliga föreningens mötesbeslut;
(c) ansvara för skötseln av föreningens ekonomi;
(d) förbereda framställningar till föreningens möten;
(e) representera föreningen utåt;
(f) utnämna funktionärer;
(g) fastställa arbetsordningarna; samt
(h) övervaka verksamheten av föreningens aktivitetsgrupper, utskott, arbetsgrupper och funktionärer.
11 § Namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans med styrelsemedlem, eller
avordförande, sekreterare eller skattmästare ensam, med fullmakt av styrelsen.
12 § Ändring av stadgarna
Förslag till ändring av stadgarna bör behandlas vid två på varandra följande föreningsmöten, som hålls med
minst en månads mellanrum. Av dessa möten bör det ena vara årsmöte och möteskallelserna bör innehålla
ändringsförslagen av stadgarna. Om vardera gången minst tre fjärdedelar (3/4) av de givna rösterna
omfattar ändringsförslaget, anses ändringen av stadgarna godkänd.
13 § Upplösning
Föreningen kan upplösas efter det att alla medlemmar härom i möteskallelsen underrättats och
beslutetgjorts på samma sätt som beslut beträffande ändring av stadgarna Vid det sista mötet bör beslutas
omöverlåtandet av föreningens tillgångar till ändamål som främjar föreningens syften.

