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HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANJOHTAJAN TYÖNJAKO JA VASTUUT
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä seitsemän muuta jäsentä.
Toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
PUHEENJOHTAJA
•
•
•
•
•
•
•

Yleinen liiton johto ja asioiden koordinointi yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa.
Kansainväliset sidosryhmäasiat
Edustaa liittoa ulospäin yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
BPW Internationalin Board of Directors jäsen, edustaa liittoa BPW Internationalin, BPW European ja
European President´s Meetingissä
Kutsuu hallituksen kokoukset koolle ja johtaa niissä puhetta
Vastaa henkilökunnan toimenkuvasta ja työsuhdeasioista ja toimii toiminnanjohtajan esimiehenä.
Hyväksyy laskut.

VARAPUHEENJOHTAJA
•
•
•

Kutsuu hallituksen koolle ja johtaa puhetta puheenjohtajan ollessa estyneenä.
Edustaa liittoa puheenjohtajan ollessa estyneenä.
Osallistuu kansainvälisiin kokouksiin.

SIHTEERI
•

Liiton ja hallitusten kokousten pöytäkirjat.

TALOUDENHOITAJA
•
•
•
•
•
•
•
•

Liiton talouden suunnittelu ja seuranta (tilitoimisto lähettää kuukausiraportit taloudenhoitajalle,
toiminnanjohtajalle ja puheenjohtajalle)
Vastaa talousarvion laatimisesta ja esittelystä syyskokoukselle.
Vastaa tilinpäätöksen oikea-aikaisesta valmistumisesta ja tilinpäätöksen esittelemisestä kevätkokoukselle.
Sijoitustoiminnan koordinointi ja valmistelu hallituksen linjauksen perusteella.
Vastaa liiton saatavien seurannasta ja perinnästä.
Pitää yhteyttä tilitoimistoon, esim. sopimusasiat, niiden vuosittaiset tarkistukset, tilinpäätösaikataulut,
raportointi, valvoo tilitoimistopalveluiden laatua ja kustannustehokkuutta.
Liiton tallelokeron käyttöoikeus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Hyväksyy puheenjohtajan laskut.

YOUNG BPW
•
•
•
•

Nuorten jäsenten (alle 36-vuotiaat) toiminnan koordinointi.
Toimintasuunnitelman laadinta ja vastuu sen toteuttamisesta.
Nuorten jäsenten jäsenhankintakampanjoiden suunnittelu ja koordinointi.
Sidosryhmäyhteydenpito nuoriin jäseniin kansallisesti ja kansainvälisesti.
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TOIMINNANJOHTAJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yleinen liiton johto ja asioiden koordinointi sekä kansainväliset sidosryhmäasiat yhdessä puheenjohtajan ja
hallituksen kanssa. Painopistealueina erityisesti Näkyvyys- ja Tuloksellisuus työryhmät.
Edustaa liittoa ulospäin, suurelle yleisölle, mediassa, erilaisissa tilaisuuksissa yhdessä puheenjohtajan kanssa.
Tekee yhteistyötä Naisjärjestöjen Keskusliiton ja muiden naisjärjestöjen kanssa.
Tiedottaminen ja viestintä, nettisivujen kehittäminen ja päivittäminen, sosiaalisen median hyödyntäminen,
jäsentiedotteet, lehdistö ja muu viestinnällinen vaikuttaminen.
Varainhankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteutus.
Liiton kirjallisen materiaalin valmistelu ja toteutus.
BPW Suomi Finland lehden päätoimittaja. Lehden toteutusyhteistyössä Näkyvyys-työryhmän kanssa.
Liiton myyntiartikkelien hallinta.
Hyväksyy liiton toimintaan liittyvät säännölliset laskut talousarvion puitteissa.
Liiton päivittäiset toimistotyöt ja huoneistoon liittyvien juoksevien asioiden hoitaminen
Liiton erilaisten tilaisuuksien, mukaan lukien sääntömääräiset kokoukset, koordinointi ja valmistelu.
Tallelokeron käyttöoikeus.
Muut esimiehen määräämät tehtävät.

EDUSTAMINEN
Toiminnanjohtajan ja hallituksen jäsenten odotetaan osallistuvan liiton edustajina niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin
seminaareihin, tiedotus ym. tilaisuuksiin sekä muiden yhteistyötahojen, järjestöjen ja taloyhtiön kokouksiin
hallituksen valtuuttamana edustajana. Edustaja on velvollinen raportoimaan tilaisuudesta hallitukselle.
Toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet pitävät myös yhteyttä eri jäsenyhdistyksiin niiden ja liiton toimintaa
edistävällä tavalla, markkinoivat liiton tapahtumia, hankkivat kokouspaikkoja ja kokouksia järjestäviä yhdistyksiä,
osallistuvat jäsenhankintaan ja pitävät jäsenkunnan yhteishenkeä rakentavasti yllä.
HALLITUSTYÖSKENTELYN PERUSPERIAATTEITA
•
•
•
•
•
•

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa.
Toiminnanjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Liiton sääntöjen mukaan liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus ja hallituksen jäsenet noudattavat työskentelyssään ja toimissaan Suomen lakeja, asetuksia,
hallinnollisia määräyksiä, liiton sääntöjä ja hyviä tapoja.
Hallituksen kokouskäytännöissä noudatetaan yleisiä ja vakiintuneita kokouskäytäntöjä, jotka juontuvat mm.
yhteisöoikeudesta.
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•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

Hallituksen kokousasiakirjat liitteineen ja kokouksissa käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisista aineistoa,
jota ei saa jakaa, levittää, näyttää, kopioida, kertoa tai paljastaa hallituksen, kirjanpitäjän, tilintarkastajan tai
hallituksen tehtäviinsä palkkaaman vastuunalaisen henkilön piirin ulkopuolelle.
Hallituksen jäsenen ja toiminnanjohtajan on säilytettävä saamaansa kokousmateriaalia huolellisesti. Heidän
tulee myös käyttäessään sähköistä materiaalia, huolehtia käyttämiensä laitteiden, käyttöjärjestelmien ja
ohjelmien riittävästä tietoturvasta ja viestintäsalaisuuden toteuttamisesta.
Hallituksen jäsenillä ja toiminnanjohtajalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus monissa asioissa mm
o Ansiomerkkiasiat
o Kilpailujen voittajat
o Apurahojen hakijat
o Vuoden naisen valinta
o Lakimääräiset luottamukselliset asiat
o yksityisyyden suojaan liittyvät asiat
Hallitus päättää asioista kollektiivisesti.
Hallituksen yksittäinen jäsen tai toiminnanjohtaja ei saa menetellä hallituksen päätösten vastaisesti.
Hallituksen jäsen tai toiminnanjohtaja sitoutuvat hallituksen päätöksiin. Pöytäkirjaan merkitty eriävä
mielipide ei vapauta jäseniä päätösten noudattamisesta. Se vapauttaa tekijänsä vain päätöksen tekemiseen
liittyvästä vastuusta.
Mikään lakien, sääntöjen, jäsenten yhdenvertaisuuden, ns. kolmannen miehen oikeuden, hyvien tapojen
vastainen hallituksen päätös ei ole pätevä, vaan mitätön, joten hallituksen velvollisuus on olla panematta
tällaista päätöstä täytäntöön.
Lakien mukaan hallituksen jäsen on tai hallitus kokonaisuudessaan on vahingonkorvausvastuussa
aiheuttaessaan vahinkoa liitolle, sen henkilöstölle tai kolmansille osapuolille.
Hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan tulee noudattaa tehtävissään sekä liiton työryhmissä ja
toimikunnissa liiton ohjeita, määräaikoja ja aikatauluja.
Hallituksen jäsenen ja toiminnanjohtajan tulee valmistautua hyvin kokoukseen perehtymällä ennakolta
kokouspapereihin ja kokousasioihin.

