
Yhdistyksen yhtiöjärjestys Felix Fechenbach Berufskollegin 
Detmoldin globaalin tiedekehityksen instituutti 

§ 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksellä on nimi Institute for Global Faculty Development Felix 
Fechenbach Berufskollegissa Detmoldissa. Se on merkittävä yhdistysrekisteriin ja sen jälkeen on 
lisättävä "e.V." Yhdistyksen kotipaikka on Detmold. 

§ 2 tilikausi Tilikausi on kalenterivuosi. 

§ 3 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistys harjoittaa yksinomaan ja suoraan - voittoa tavoittelemattomia - 
tarkoituksia verolain kohdassa "verotukselliset tarkoitukset". Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
opettajien koulutustoimintaa ja tiedonvaihtoa ammatillisten oppilaitosten ja laitosten välillä 
maailmanlaajuisesti. Sääntöjen tarkoitus toteutetaan erityisesti yhteisten 
opettajankoulutusaloitteiden avulla, tarvittaessa toteuttamalla tapahtumia. akateemisen tuen ja 
ammatillisia aiheita koskevan tiedonvaihdon avulla sopivia sähköisiä välineitä käyttäen. 

§ 4 epäitsekäs toiminta Yhdistys on epäitsekkäästi aktiivinen; sillä ei ensisijaisesti ole taloudellisia 
tarkoituksia. 

§ 5 Varojen käyttö Yhdistyksen varoja voidaan käyttää vain lakisääteisiin tarkoituksiin. Jäsenet 
eivät saa maksuja yhdistykseltä. 

§ 6 Etuuskohtelun kielto Kukaan ei voi olla suosittu kustannuksille, jotka ovat vieraita yrityksen 
tarkoitukselle, tai suhteettoman korkeilla palkoilla. 

§ 7 Jäsenyyden hankkiminen Yhdistyksen jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä sekä muita kuin laillisia henkilöiden yhdistyksiä. Jäsenhakemus on tehtävä 
kirjallisesti. Hallitus päättää jäsenhakemuksesta annettujen äänten enemmistön perusteella. 
Hakijalla on oikeus valittaa yhtiökokoukseen hylkäämisestä, joka ei vaadi perustelua, ja tekee 
lopullisen päätöksen. 

§ 8 Jäsenyyden päättyminen Jäsenyys päättyy oikeushenkilön eroamiseen, poissulkemiseen, 
kuolemaan tai purkamiseen. Eroaminen tapahtuu antamalla kirjallinen ilmoitus hallituksen 
jäsenelle, jolla on valtuudet edustaa. Kirjallinen eroamisilmoitus on annettava hallitukselle 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Poissulkeminen voi tapahtua vain tärkeästä syystä. 
Tärkeitä syitä ovat erityisesti yhdistyksen tavoitteita vahingoittava käyttäytyminen, lakisääteisten 
velvoitteiden rikkominen tai vähintään yhden vuoden maksurästit, joita ei eritetä eräpäivästä 
huolimatta ja kirjallisen muistutuksen jälkeen. Hallitus päättää poissulkemisesta annettujen äänten 
enemmistön perusteella. Poissulkemista vastaan jäsenellä on oikeus vedota yleiskokoukseen, joka 
on osoitettava kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa. Yleiskokous tekee lopullisen päätöksen
yhdistyksen puitteissa. Yhdistyksestä poistuessa ei ole oikeutta riidan hyvitykseen. Jäsen pidättää 
oikeuden tarkastella toimenpidettä vetoomuksella tavallisiin tuomioistuimiin. Muutoksenhaku 
tavallisessa tuomioistuimessa on lykkäävä, kunnes tuomioistuimen päätös tulee lainvoimaiseksi.
 
§ 9  Avustukset Avustukset tehdään jäseniltä. Yhtiökokous määrittelee maksuosuuksien määrän ja 
niiden eräpäivät maksuasetuksessa. 
§ 10 yhdistyksen elimet Yhdistyksen elimet ovat yleiskokouksen hallitus. 

§ 11 Yleiskokous Yleiskokous on yhdistyksen korkein elin. Heidän tehtäviinsä kuuluvat erityisesti 
hallituksen valitseminen ja valitsematta jättäminen, hallituksen vastuuvapaus, raporttien 
vastaanottaminen hallitukselta, kassatilintarkastajien valitseminen, maksujen ja eräpäivien 
määrittäminen, päätöslauselmat hallintoneuvoston muutoksista perussäännöt, yhdistyksen 



lakkauttamista koskevat päätökset, päätös jäsenten valinnasta ja poissulkemisesta 
nimittämistapauksissa sekä muut tehtävät, sikäli kuin ne johtuvat yhtiöjärjestyksestä tai lain 
mukaan. Tavallinen yleiskokous pidetään kunkin tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Hallituksen on kutsuttava koolle ylimääräinen yhtiökokous, jos vähintään kolmasosa jäsenistä 
pyytää sitä kirjallisesti perustellusti. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle kirjallisesti kahden 
viikon irtisanomisajalla, jossa ilmoitetaan esityslista sähköpostitse. Aika alkaa kutsukirjeen 
lähettämistä seuraavana päivänä. Kutsu kirje katsotaan vastaanotetuksi jäsenille, jos se on lähetetty 
yhdistyksen viimeiselle sähköpostiosoitteelle. Esityslistaa on täydennettävä, jos jäsen pyytää sitä 
kirjallisesti sähköpostitse vähintään viikkoa ennen aikataulun mukaista päivämäärää. Lisäys 
ilmoitetaan kokouksen alussa. Pyyntö Muutokset yhtiöjärjestykseen ja purkamisesta, josta jäsenet 
eivät ole vielä saaneet kutsuja yhtiökokoukseen, voidaan päättää vasta seuraavassa 
yhtiökokouksessa. Yleiskokous on päätösvaltainen läsnä olevien jäsenten lukumäärästä riippumatta.
Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Sihteeri valitaan yhtiökokouksen 
alkaessa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutta voidaan käyttää henkilökohtaisesti tai 
jäsenen puolesta kirjallisen valtakirjan esittämisellä. Äänestettäessä yksinkertainen enemmistö 
annetuista äänistä päättää. Muutokset yhtiöjärjestykseen ja yhdistyksen purkamisesta voidaan 
päättää vain 2/3 läsnä olevien jäsenten enemmistöllä. Pidättymisiä ja virheellisiä ääniä ei oteta 
huomioon. Yleiskokouksen päätöksistä on laadittava pöytäkirja, jonka puheenjohtajan ja sihteerin 
on allekirjoitettava. Yleiskokouksia voidaan pitää videoneuvotteluina, jos se on osoitettu 
kutsukirjeessä. Videoneuvotteluna pidettävän yleiskokouksen tekniset ja muodolliset vaatimukset 
on määritelty erillisessä kokoonpanosäännössä. 

§ 12 Hallitus BGB: n 26 §: ssä tarkoitettu hallitus koostuu ensimmäisestä ja toisesta 
puheenjohtajasta ja kassasta. Kaksi heistä edustaa yhdistystä yhdessä tuomioistuimessa ja 
tuomioistuimen ulkopuolella. Hallituksen valitsee yleiskokous kolmen vuoden toimikaudeksi. 
Hallituksen jäsenistä voi tulla vain yhdistyksen jäseniä. Uudelleenvalinta on sallittua. Hallitus 
pysyy tehtävässään, kunnes uusi hallitus valitaan. Yhdistyksen jäsenyyden päättyessä toimisto 
hallituksen jäsenenä päättyy. 

§ 13 Käteistarkastus Yleiskokous valitsee kaksi tilintarkastajaa yhden vuoden toimikaudeksi. Nämä 
eivät saa olla hallituksen jäseniä. Uudelleenvalinta on sallittua. 

§ 14 Yhdistyksen purkaminen Jos yhdistys puretaan tai mitätöidään tai jos verotuksellisia etuja ei 
enää ole, yhdistyksen varat menevät Detmoldin Felix Fechenbachin ammatillisen korkeakoulun 
ystävien ja suojelijoiden yhdistykselle, jonka on käytettävä niitä suoraan ja yksinomaan 
hyväntekeväisyyteen, hyväntekeväisyyteen tai kirkon tarkoituksiin. Purkamispäätöksen jälkeen 
yhdistys on tarkoitus purkaa. Ellei toisin päätetä, hallituksen viimeksi toimineet jäsenet tulisi 
nimittää selvittäjiksi 


