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KTL:N 75-VUOTISHISTORIIKKIRAHASTON SÄÄNTÖ

Rahaston tarkoitus
KTL:n 75-vuotishistoriikkirahaston tarkoituksena on mahdollistaa liiton 75-vuotishistoriikin julkaiseminen liiton täyttäessä mainitun vuosimäärän vuonna
2021. Lisäksi rahaston varoilla on tarkoitus kustantaa liiton 75-vuotisjuhlatilaisuus.

Varojen kerryttäminen rahastoon
Rahastoa varten avataan erillinen pankkitili, johon talletetaan rahastoon kertyvät varat ja josta suoritetaan historiikin tekemisestä aiheutuvat kustannukset.
Samoin mainitulta tililtä suoritetaan KTL:n 75-vuotisjuhlan kustannukset. Varat
rahastoon kootaan liiton tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta ja rahastovarojen
tilin korkotuotoista sekä mahdollisista lahjoituksista rahastoon. Liiton tilikauden
tuloksesta siirretään vuosittain erikseen sovittava summa hallituksen päätöksen perusteella. Varat kirjataan rahastoon ja siirretään rahaston tilille liiton tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Tilin korkotuotot kirjataan rahaston pääomaan silloin, kun pankki tilittää korkotuoton. Mahdolliset lahjoitukset kirjataan
rahaston pääomaan niiden saapuessa tilille.

Rahaston varojen käyttäminen
Rahaston varoja käytetään historiikin laatimistyön kustannuksiin. Koska tällaisen historiikin laatiminen on pitkäjänteistä työtä ja sitä tulee tehdä jo rahaston
perustamisesta lähtien, on rahaston varojen käyttäminen koko sen olemassaoloajan mahdollista. Rahaston varojen käyttöä valvoo liiton hallituksen työvaliokunta, ja se raportoi varojen käytöstä hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Rahaston tilin käyttöoikeus myönnetään liiton talouspäällikölle, puheenjohtajalle ja sihteerille. Historiikin laatimisesta aiheutuvat kulut on voitava
eritellä liiton kirjanpidossa muista toimintamenoista.
Rahaston varoja käytetään myös liiton 75-vuotisjuhlan kustannuksiin. Tämä
käyttö on ajankohtaista vasta vuonna 2021. Juhlan kustannusten osalta varojen käyttö ja valvonta hoidetaan niin kuin edellisessä kappaleessa on määritelty.

Rahaston lakkauttaminen
Liiton edustajakokous tekee päätöksen rahaston lakkauttamisesta hallituksen
esityksen perusteella. Rahasto lakkautetaan, kun rahaston tarkoituksenmukaiset tehtävät on täytetty. Mikäli rahastossa on varoja tehtävien täyttämisen jälkeen, tekee hallitus esityksen edustajakokoukselle rahojen käyttämisestä rahaston lakkauttamisen jälkeen.
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Rahaston sääntöjen muuttaminen
Liiton edustajakokous voi muuttaa näitä rahaston sääntöjä hallituksen tekemän
muutosehdotuksen pohjalta.

Säännöt on hyväksytty edustajakokouksessa 13.10.2012 Helsingissä.
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