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1 § Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko
Veljeskunnan hallitus
-

johtaa ja valvoo veljeskunnan toimintaa

-

vastaa veljeskunnan varainhoidosta ja taloudesta

-

ottaa ja erottaa veljeskunnan toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt

-

antaa toiminnanjohtajan toimenkuvan ja määrittelee muiden työntekijöiden tehtävänkuvan.

-

myöntää työvapaat toiminnanjohtajalle ja palkkaamilleen toimihenkilöille

-

nimittää ja erottaa Aamun Koitto -lehden päätoimittajan

-

asettaa Aamun Koitto -lehden toimituskunnan

-

valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

-

delegoi valmisteltavia tai päätösten täytäntöönpanoa edellyttäviä asioita työjaostolle

-

perustaa alaisuuteensa asiantuntijaelimiä ja toimintayksiköitä

-

hoitaa muut veljeskunnan säännöissä, tässä johtosäännössä tai muissa veljeskunnan toimintaa
koskevissa määräyksissä mainitut tai muutoin hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
kutsuttava koolle, milloin kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.
Hallituksen päätökset tehdään esittelystä. Esittelijänä toimii toiminnanjohtaja, paitsi häntä koskevissa asioissa
hallituksen puheenjohtajan erikseen määräämä toimi- tai luottamushenkilö. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaalissa, jossa ratkaisee arpa.

2 § Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtajan ottaa ja erottaa veljeskunnan hallitus.
Toiminnanjohtajan kelpoisuudesta, tehtävistä ja työsuhteesta määrätään hallituksen antamassa
toiminnanjohtajan toimenkuvassa.

3 § Jaostot
Hallituksessa on työjaosto, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Hallitus
delegoi työjaostolle valmisteltavia tai päätösten täytäntöönpanoa edellyttäviä asioita.

4 § Aamun Koitto
Veljeskunta julkaisee ortodoksista Aamun Koitto -lehteä, joka on perustettu vuonna 1896.
Aamun Koiton kehittämisestä vastaa toimituskunta, johon kuuluvat tarvittaessa hallituksen edustaja,
päätoimittaja, toimitussihteeri, kaksi tiedottamisen ja journalistiikan asiantuntijaa sekä seurakuntien
edustajia. Toimituskunnan asettaa hallitus. Toimituskunnan puheenjohtajana toimii päätoimittaja ja
esittelijänä toimitussihteeri. Toimituskunnan toimikausi on kolme vuotta.
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5 § Rahastot
Veljeskunnalla voi olla rahastoja, joiden säännöt antaa hallitus.

6 § Talous
Taloudenhoidosta ja sen vastuusuhteista hallitus voi antaa ohjesäännön, jota kutsutaan taloussäännöksi.

7 § Johtosäännön muuttaminen
Veljeskunnan vuosikokous voi hallituksen esityksestä muuttaa tätä johtosääntöä.

Hyväksytty Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan vuosikokouksessa 27.4.2013.

