FILMEX RY:N SÄÄNNÖT
siten kuin vahvistettu 26.3.2017 ja 22.5.2017

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Filmex ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on valvoa ja edistää esittävien taiteilijoiden, erityisesti
näyttelijöiden, tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia sekä kaikkia muita kuva- ja äänitallenteiden käyttöä
ja eri käyttömuotoja koskevia oikeuksia.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kotimaisen audiovisuaalisen tuotannon kehittämisen yleisiä
edellytyksiä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistykseen
osallisille, eikä se muutoinkaan ole pääasiallisesti taloudellista laatua.

3 § Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeusolojen ja lainsäädännön kehitystä kotimaassa
ja ulkomailla, tekee tarpeellisia aloitteita ja esityksiä sekä pyrkii myötävaikuttamaan lainsäädäntöön siten,
että 2 §:ssä tarkoitetut oikeudet saataisiin entistä paremmin suojatuiksi.
Yhdistys valvoo ja hallinnoin sille luovutettuja esiintyvien taiteilijoiden tekijänoikeuslaissa suojattuja
oikeuksia sekä kaikkia muita sille luovutettuja kuva- ja äänitallenteiden käyttöä koskevia 2 §:ssä
tarkoitettuja oikeuksia, tekee niitä koskevia sopimuksia sekä valvoo näiden sopimusten noudattamista.
Yhdistyksen toimintaan kuuluvat esittävien taiteilijoiden tekijänoikeuslaissa mainittujen korvausten sekä
muiden kuva- ja äänitallenteiden käyttöoikeuksia koskeviin sopimuksiin perustuvien korvausten periminen,
säilyttäminen sekä jakaminen niihin oikeutettujen kesken.
Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi perustaa ja kartuttaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, järjestää asianmukaisen luvan hankittuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa
julkaisutoimintaa ja hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa muuta
kiinteää sekä irtainta omaisuutta. Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin.

4 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä voittoa tavoittelematon rekisteröity
yhdistys tai oikeushenkilö
-

jonka jäseninä on valtakunnallisesti merkittävä määrä 2 §:ssä tarkoitettuihin korvauksiin
oikeutettuja esiintyviä taiteilijoita, erit. näyttelijöitä, ja
jonka keskeinen tehtävä on esiintyvien taiteilijoiden, erit. näyttelijöiden, edunvalvonta.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yleiskokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä tai toimii
yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

5 § Yhdistyksen asiakkaat
Yhdistys tekee 2 §:ssä mainittuihin korvauksiin oikeutettujen henkilöiden kanssa asiakassopimuksen, jonka
sisällön vahvistaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen asiakkaaksi on oikeutettu pääsemään jokainen, jolla on
oikeus näihin korvauksiin.

6 § Yhdistyksen korvausten tilitys
Yhdistys suorittaa 2 §:ssä mainittujen korvausten tilityksen niihin oikeutetuille yhdistyksen tilityssääntöjä
noudattaen. Yhdistyksen tilityssäännöt vahvistaa yhdistyksen hallitus.

7 § Yleiskokous
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen yleiskokoukseen. Kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja
syyskokous viimeistään joulukuussa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 2/5 (kaksi
viidesosaa) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetetyllä
kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Kutsussa on mainittava
käsiteltävät asiat.

8 § Yleiskokouksessa käsiteltävät asiat
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
•

tarkistetaan kokousedustajien valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

•

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastajat ja muut kokousvirkailijat

•

käsitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja esitetään
tilintarkastajien lausunto

•

päätetään yhteishallintolain tarkoittaman vuotuisen avoimuusraportin hyväksymisestä

•

päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

•

päätetään jakamatta jääneiden tekijänoikeuskorvausten käytöstä sekä yleisistä periaatteista, joiden
mukaisesti tällaiset varat käytetään

•

käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on halunnut ottaa käsiteltäväksi ja joista hän on kirjallisesti
ilmoittanut hallitukselle 30 päivää ennen kokousta

•

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
•

tarkistetaan kokousedustajien valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

•

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastajat ja muut kokousvirkailijat

•

vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja muut etuudet sekä
tilintarkastajien palkkiot

•

valitaan hallituksen puheenjohtaja

•

valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten sijaan

•

valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä

•

vahvistetaan jäsenmaksu

•

vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

•

käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on halunnut ottaa käsiteltäväksi ja joista on kirjallisesti
ilmoittanut hallitukselle x päivään mennessä

•

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yleiskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

•

päätetään oikeudenhaltijoille kuuluvien tekijänoikeuskorvausten jakamisessa noudatettavista
yleisistä periaatteista

•

päätetään tekijänoikeuskorvausten ja niiden sijoittamisesta saatavien tulojen yleisistä
sijoitusperiaatteista

•

päätetään tekijänoikeuskorvauksista ja niiden sijoittamisesta saatavista tuloista tehtäviä
vähennyksiä koskevista yleisistä periaatteista

•

päätetään yhdistyksen sulautumisesta

9 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten on oltava audiovisuaalisen alan tuotannoissa esiintyviä näyttelijöitä, ellei yleiskokous
hallituksen jäseniä valittaessa toisin määrää.
Puheenjohtajan toimikausi ja muiden jäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta.
Viimeksi mainituista on vuosittain erovuorossa 4, ensimmäisen kerran arvan, myöhemmin erovuoron
mukaan.

10 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, valita yhdistyksen toimitusjohtaja ja muut toimihenkilöt,
vahvistaa yhdistyksen toimitusjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkiot ja palkat sekä hoitaa
yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
Hallitus päättää seuraavista asioista:
•

riskienhallintaperiaatteista

•

kiinteän omaisuuden hankintaa, myyntiä tai kiinnittämistä koskevista periaatteista,

•

tytäryhteisön perustamisesta sekä toisen yhteisön tai sen osuuksien tai oikeuksien hankinnan
hyväksymisestä sekä muista merkittävistä organisatorisista muutoksista, joilla on merkitystä
tekijänoikeuden yhteishallinnointiin

•

lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä näihin liittyvistä vakuuksista.

11 § Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai kahden hallituksen jäsenen sitä
puheenjohtajalta pyytäessä ja on päätösvaltainen puheenjohtajan / varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen
läsnä ollessa.

12 § Toimitusjohtaja
Yhdistyksellä on toimitusjohtaja, joka vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta.
Toimitusjohtajan tehtävistä ja valtuuksista päättää hallitus.

13 § Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
(KHT).

14 § Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen nimenkirjoittajiksi nimeämät yhdistyksen toimihenkilöt kukin
yksin.

15 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistys voidaan purkaa tai säännöt muuttaa ainoastaan, jos ehdotuksen puolesta äänestää vähintään
kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

17 § Varojen jakaminen yhdistyksen purkautuessa
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen kokous päättää tilitysten jälkeen jäljelle
jäävien yhdistyksen varojen käytöstä näyttelijöiden tekijänoikeuksia edistävään tarkoitukseen.

