Yhdistyksen nimeltä

Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)
Skandinaviska Sällskapet för Språk och Kognition (SSSK)
säännöt

Käsillä olevat säännöt on muokattu Scandinavian Association for Language and Cognition –yhdistyksen
yleiskokousta varten, joka pidettiin Tukholmassa 10. – 12. kesäkuuta 2009 järjestetyn The Second Conference
of the Swedish Association for Language and Cognition (SALC) –kokouksen yhteydessä. Tämä muokattu versio
on kirjoitettu aiempien sääntöjen kohdan 14 (i) mukaisesti. Kyseinen sääntöjen kohta kehottaa johtokuntaa
työskentelemään Swedish Association for Language and Cognition –yhdistyksen laajentamiseksi
skandinaaviseksi tai pohjoismaiseksi yhdistykseksi.
1. Yhdistyksen kansainvälinen nimi on the Scandinavian Association for Language and Cognition (lyhenne:
SALC).
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norjankielinen nimi on Skandinavisk Selskap for Språk og Kognisjon (lyhenne: SSSK).
ruotsinkielinen nimi on Skandinaviska Sällskapet för Språk och Kognition (lyhenne: SSSK).
suomenkielinen nimi on Skandinaavinen kielen ja kognition yhdistys (lyhenne: SKKY).
tanskankielinen nimi on Det Skandinaviske Selskab for Sprog og Kognition (lyhenne: SSSK).

2. Yhdistyksen tarkoituksena on
(a) Edistää jäsentensä välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä, levittää tietoa kieltä ja kognitiota koskevista
pohjoismaisista ja kansainvälisistä kesäkouluista ja tutkijakursseista sekä helpottaa instituutioiden välisten ja
valtiollisten rajojen ylittävien tutkimushankkeiden kehittämistä.
(b) Organisoida vuorovuosittaisia konferensseja ja järjestää tarvittaessa työpajoja. Viestinnän helpottamiseksi
virallinen kokouskieli on englanti.
3. Jäseneksi hakevien oletetaan kannattavan yhdistyksen tavoitteita. Jäsenkandidaattien kansallisuutta ei ole
rajoitettu, ja heidän asuinmaansa voi olla joko Skandinaviassa (pohjoismaissa) tai sen ulkopuolella.
4. Johtokunta
(a) Yhdistyksen järjestäytyminen ja hallinto kuuluvat johtokunnalle.
(b) Johtokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä, taloudenhoitajasta ja kuudesta
muusta säännönmukaisesti valitusta jäsenestä. Tämän lisäksi johtokuntaan valitaan myös kolme varajäsentä.
(c) Johtokunnan valitsee yhdistyksen jäsenistö kahden vuoden kaudelle jäsenistön yleiskokouksessa, joka
pidetään SALCin järjestämän konferenssin yhteydessä.
(d) Jäsenehdokkaan nimityksen tekee nimitysvaliokunta tai kuka tahansa yhdistyksen jäsen. Jälkimmäisessä
tapauksessa jäsenen on toimitettava tieto esityksestään nimitysvaliokunnalle vähintään neljä viikkoa ennen
jäsenistön kokousta. Esitetyn ehdokkaan tulee olla Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Tanskassa sijaitsevan
instituution jäsen (tai emerita, emeritus).
(e) Puheenjohtaja valitaan erillään johtokunnan muiden yhdeksän jäsenen ja kolmen varajäsenen vaalista. Jos
vaaliin osallistuu nimitysvaliokunnan esittämän listan ulkopuolisia ehdokkaita, läsnä oleville yhdistyksen
jäsenille on mahdollistettava äänestystapa, jossa valinta kohdistuu kuhunkin ehdokkaaseen erikseen eikä
nimitysvaliokunnan esittämään listaan.
(f) Johtokunnassa tulee olla vähintään yksi jäsen kustakin pohjoismaasta.
(g) Puheenjohtaja voidaan valita uudelleen vain kerran välittömästi seuraavalle, toiselle toimikaudelle.
(h) Johtokunta määrittelee varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajien tehtävät johtokunnan
ensimmäisessä, perustavassa kokouksessa.

5. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja sihteerillä siten, että kaksi
heistä toimii yhdessä allekirjoittajina.

6. Johtokunnan tehtävänä on:
(a) Ylläpitää verkkosivua, jonka tarkoituksena on edistää yhdistyksen päämääriä ja helpottaa jäsenhakemusten
tekoa. Tätä tarkoitusta varten yhdistys voi hankkia verkkotoiminnan vastuuhenkilön.
(b) Taata, että nämä säännöt ovat saatavilla englanniksi, norjaksi, ruotsiksi, suomeksi ja tanskaksi.
(c) Päättää jäsenmaksuista ja hoitaa niiden keräys yhdistyksen vastaisen toiminnan varmentamiseksi.
(d) Tehdä päätökset yhdistyksen konferenssien pitopaikoista ja tukea paikallisia kokousjärjestäjiä.
(e) Raportoida yleiskokouksessa yhdistyksen jäsenistölle yhdistyksen toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.
(f) Osallistua yhteistyöhön ja kehittää yhteistyötä muiden pohjoismaisten ja kansainvälisten organisaatioiden
kanssa, joiden tarkoituksena on edistää kieltä ja kognitiota koskevaa tutkimusta (esim. International Cognitive
Linguistics Associationin kanssa).
(g) Osallistua muihin toimintoihin, jotka saattavat tukea ja edistää yhdistyksen ja sen jäsenten tavoitteita ja
intressejä.
7. Nimitysvaliokunta koostuu neljästä jäsenestä, yksi kustakin neljästä maasta, ja yhdistyksen jäsenet
valitsevat sen kahden vuoden toimikaudeksi yleiskokouksessa. Tehtävistään vetäytyvä nimitysvaliokunta
esittää neljä ehdokasta uudelle, alkavalle toimikaudelle.

8. Säännöt
(a) Sääntöjen muutosehdotukset tulee saattaa johtokunnan tietoon vähintään neljä viikkoa ennen jäsenten
kokousta. Johtokunta valmistelee tämän jälkeen esityksen kokoukselle äänestystä varten.
(b) Tullakseen hyväksytyiksi muutosehdotusten tulee saada taakseen kaksi kolmasosaa läsnä olevien
yhdistyksen jäsenien äänistä.
(c) Jos jäsenten kasvokkainkokousta ei ole tarkoituksenmukaista järjestää, äänestys voidaan suorittaa myös
sähköisesti.
9. Yhdistyksen virallinen osoite on sama kuin taloudenhoitajan osoite.
10. Jos SALC/SKKY puretaan, taloudenhoitajan velvollisuutena on luovuttaa jäljellejääneet varat
organisaatiolle nimeltä Autism Foundation (Stiftelsen Autism), c/o Riksföreningen Autism, Hantverkargatan 87,
Tukholma, SE-112 38 Ruotsi.
11. Nämä säännöt hyväksyttiin kahden kolmasosan enemmistöllä jäsenistön kokouksessa, joka pidettiin 11.
kesäkuuta 2009. Kokous kokoontui The Second Conference of the Swedish Association for Language and
Cognition –nimisen konferenssin yhteydessä, joka pidettiin Tukholman yliopistossa 10. – 12. kesäkuuta 2009.
Täten tämä teksti on yhtä kuin SKKYn sääntöjen virallinen suomenkielinen versio.

