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IWQ-HITSAUSKOORDINOIJAKLUBIn säännöt :
Hyväksytty klubikokouksessa 27.1.2016:
1. Nimi ja kotipaikka
Klubin nimi on IWQ-Hitsauskoordinoijaklubi (International Welding Qualified) ja
se toimii Suomen Hitsausteknisen yhdistyksen (SHY) alaisuudessa. Klubin
kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus
Edistää yhteydenpitoa sekä jäsenten että muiden hitsauksen ammattilaisten
välillä.
Jäsenten motivaatiota, ammattitaitoa ja pätevyyttä lisätään ja heidän tietojansa
pyritään pitämään ajan tasalla järjestämällä koulutustilaisuuksia, seminaareja,
suorittamalla yritysvierailuja sekä järjestämällä jäsenilleen eriaiheisia
yhteistapaamisia.
Tarkoitusperiensä toteuttamisessa Klubi käyttää apuna myös sosiaalista mediaa .
3. Jäsenet
-

Klubin jäseniä ovat SHY:n henkilöjäsenet, jotka
ovat suorittaneet IIW:n hitsauskoordinoijapätevyyden standardissa SFS-EN ISO
14731 Liite A:n mukaisen tutkinnon (IWE, IWT, IWS) tai vastaavan EWF:n
pätevyyden omaavat henkilöt sekä IIW:n Doc. IAB-041r3-08 mukaisen IWI
tutkinnon
hallituksen (hakemuksesta) hyväksymät yritysten hitsauskoordinoijina
toimivat henkilöt (esim. eri ilmoitettujen laitosten tai sertifiointiyritysten
Hitsauskoordinoijan tehtäviin ”asemavaltuuttamat” [hyväksymät] henkilöt)
Hallitus voi kutsua myös alalla ansioituneita henkilöitä klubin ”kunniajäseniksi” ,

4. Hallitus
Klubin hallituksen muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat klubimestari,
sihteeri ja 2-4 hallituksen jäsentä.
Klubimestari ja sihteeri ovat erovuorossa vuorovuosina.
Hallitus valitaan klubikokouksessa tai kohdassa 6 mainitulla menettelyllä.
Hallitus on päätösvaltainen klubimestarin tai sihteerin ja 50% hallituksen jäsenen
paikalla ollessa (tai ”sähköpostikokouksessa” kantansa ilmaisseena).
5. Toiminnan rahoitus
1.
2.
3.

osanottomaksuin
Sponsorirahoin
SHY:n tuella (anottava erikseen)

Klubin rahastonhoito suoritetaan SHY:n toimesta klubille varatulla omalla
tilinumerolla .
Klubin omalla toiminnalla keräämät tuotot tulee olla käytettävissä klubin
toimintaan.
6. Kokoukset

2(3)

Hallitus kokoontuu tarvittaessa (vähintään kerran vuodessa) päättämään
yhteisistä asioista sekä kutsuu klubikokouksen koolle .
Hallituksen kokoontuminen voidaan tarvittaessa korvata myös ”sähköpostikokouksella”.
Hallitus laatii vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman klubikokouksessa
käsiteltäväksi.
Mikäli klubikokousta ei ole tulossa, hallitus hyväksyy ko. dokumentit ja
toimittaa ne SHY:lle arkistoitavaksi.
Klubikokous järjestetään yleensä jäsentilaisuuksien (koulutukset, yritysvierailut
jne) yhteydessä.
Klubikokouksessa valitaan klubin hallitus.
Sellaisena vuotena, jolloin ei ole järjestetty klubikokousta, hallitus jatkaa
entisellä kokoonpanollaan tai tarvittaessa kutsuu erovuoroisten tilalle uusia
henkilöitä seuraavaksi kaudeksi.
Klubikokouksen kutsu voidaan julkaista ilmoituksella Hitsaustekniikka lehdessä tai
Klubin ”jäsenille olevalla” Facebook sivulla 2 vkoa ennen kokousta.
Klubin järjestämät tilaisuudet, poislukien klubikokoukset, ovat avoimia kaikille .
Klubin hallituksella on kuitenkin oikeus harkintansa mukaan määrätä
ulkopuolisille (”eivät täytä klubin jäsenehtoja”) osallistumismaksu vaikka tilaisuus
jäsenille olisikin maksuton.
Tapauksessa, jolloin myös jäsen on velvoitettu maksamaan, voi ”ei jäsenelle” hinta
olla porrastetusti korkeampi.
7. Sääntöjen muutokset
Klubin hallitus voi esittää sääntömuutoksia (joiden hyväksyttävyys tarkistutetaan
ennakolta SHY:n edustajalta) klubikokouksen hyväksyttäväksi.
Muutetut säännöt toimitetaan SHY:lle.
8. Klubin purkaminen
Klubin purkamiseen tarvitaan vähintään kaksi klubikokousta, jotka järjestetään
vähintään kuukauden välein. Puretun klubin mahdolliset varat siirretään SHY:n
käyttöön

