The International Molinological Society
... fostering worldwide interest and understanding of wind-water and animal-powered mills …

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Όπως επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουλίου 1993 και τροποποιήθηκε από τη
Γενική Συνέλευση της 30ης Σεπτεµβρίου 2004.

1. Τίτλος
Η Εταιρεία ονοµάζεται “The International
Molinological Society” (TIMS).
2. Έµβληµα/Σήµα
Το έµβληµα/σήµα της Εταιρείας είναι αυτό
που φαίνεται στην εικόνα του τίτλου και
απεικονίζει έναν post mill µέσα σε ένα
κύκλο που παριστά φτερωτή νερόµυλου.
Γύρω από αυτόν τον κύκλο, αναγράφονται
οι λέξεις “The International Molinological
Society - T.I.M.S“.
3. Σκοποί
Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:
α) να προωθεί όλα τα θέµατα της
µυλολογίας διεθνώς,
β) να βοηθάει στο συντονισµό των
εθνικών µυλολογικών δραστηριοτήτων,
εάν της ζητηθεί,
γ) να διευκολύνει την ανταλλαγή και
διάδοση γνώσεων και πληροφοριών
σχετικών µε τη µυλολογία.
Η TIMS είναι µη κερδοσκοπική Εταιρεία
και οι σκοποί της θα προωθούνται µε όλα
τα νόµιµα µέσα.
Προκειµένου να επιτύχει αυτούς τους
σκοπούς, η Εταιρεία:
- οργανώνει Συµπόσια σε τακτά
διαστήµατα (το πολύ ανά 5 έτη) και
εκδίδει
τις
ανακοινώσεις
που
παρουσιάζονται σε κάθε Συµπόσιο,
υπό µορφή Πρακτικών,
- επιβλέπει
τη
σύνταξη
ενός
µυλολογικού λεξικού σε τουλάχιστον 4
γλώσσες,
- ενθαρρύνει τη σύνταξη µητρώου όλων
των γνωστών περιοχών µε µύλους και
τη
σύνταξη
της
Bibliographica
Molinologica
(βιβλιογραφία
της
µυλολογίας),

-

εκδίδει υλικό µε µυλολογικά θέµατα
που επιλέγει το Συµβούλιο.

4. Εγγραφή µελών
Η εγγραφή µέλους, είναι ανοικτή σε όλα
τα άτοµα και Νοµικά Πρόσωπα που
ενδιαφέρονται για τα θέµατα της Εταιρείας
και πληρώνουν τη συνδροµή τους.
5. Οικονοµικά
5.1 Το οικονοµικό έτος της Εταιρείας αρχίζει
η
η
την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31
∆εκεµβρίου.
5.2 Συνδροµές:
Η κύρια πηγή εσόδων της Εταιρείας είναι
οι συνδροµές των µελών. Η ετήσια
συνδροµή καθορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5.3 Λογαριασµοί:
Ο γραπτός απολογισµός του Ταµία για τα
οικονοµικά της Εταιρείας κοινοποιείται σε
όλα τα µέλη κάθε χρόνο, µέσα σε 6 µήνες
από το τέλος του οικονοµικού έτους. Τα
οικονοµικά της Εταιρείας ελέγχονται από
δύο πρόσωπα, ένα από τα οποία είναι
µέλος της TIMS που έχει διορισθεί από τη
Γενική Συνέλευση και το άλλο, ένας
ανεξάρτητος ελεγκτής.
Η ελεγµένη
διαχείριση
υποβάλεται
στη
Γενική
Συνέλευση προς έγκριση.
6. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
6.1 Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από ένα
Συµβούλιο ως 12 ατόµων, που όλα είναι
µέλη της TIMS. Το να είναι κανείς µέλος
του ∆.Σ., δεν εξαρτάται σε καµία
περίπτωση από το αν είναι µέλος κάποιας
άλλης Οργάνωσης.
6.2 Το ∆.Σ. αποτελείται από 7 τακτικά µέλη, 3
αξιωµατούχους
και
2
Προέδρους
Συµποσίων. Όσον αφορά τα τακτικά µέλη,
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6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

κάθε ένα πρέπει να κατάγεται από
διαφορετική χώρα.
Οι αξιωµατούχοι είναι ο Πρόεδρος, ο
Γραµµατέας και ο Ταµίας.
Τα τακτικά µέλη και οι αξιωµατούχοι
υποβάλλουν υποψηφιότητα και εκλέγονται
ή επανεκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση, αρκεί να µην προέρχονται
από την ίδια χώρα άνω των 3 ατόµων.
Τακτικά
µέλη
και
αξιωµατούχοι,
αποσύρονται µετά από µέγιστη χρονική
διάρκεια που είναι 4 Συµπόσια ή 12 έτη.
Ισχύει η περίοδος µε τη µεγαλύτερη
διάρκεια.
Πρόεδροι Συµποσίου θα είναι ο Πρόεδρος
του τρέχοντος Συµποσίου και του
επόµενου, ο οποίος εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση.
Το ∆.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά
το χρόνο και συγκαλείται γραπτώς από
τον Πρόεδρο, τουλάχιστον προ 8
εβδοµάδων. Για να υπάρχει απαρτία
απαιτείται παρουσία 5 ατόµων.

7. Γενική Συνέλευση
7.1 Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας γίνεται
σε συνδυασµό µε κάθε Συµπόσιο ή σε
χρόνο και τόπο που θα επιλέξει το ∆.Σ.
7.2 Η Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται
γραπτώς, ταχυδροµικά σε κάθε µέλος
τουλάχιστον προ 12 εβδοµάδων. Ο
Γραµµατέας κοινοποιεί σε όλα τα µέλη τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τις
υποψηφιότητες για εκλογή στο ∆.Σ.
Για να συµπεριληφθούν θέµατα στην
ηµερήσια διάταξη, τίθενται υπόψη του
Γραµµατέα 15 εβδοµάδες πριν από την
Γενική Συνέλευση.
7.3 Όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας,
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
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8. Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση µπορεί να
συγκληθεί τουλάχιστον από 25 µέλη τα
οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5
χώρες. Η ειδοποίηση για σύγκλιση
έκτακτης συνέλευσης ταχυδροµείται, σε
όλα τα µέλη, τουλάχιστον προ 12
εβδοµάδων.
9. Τροποποιήσεις
Το καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί
από πλειοψηφία 2/3 των µελών που
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση,
εφόσον
έχει
γνωστοποιηθεί
η
προτεινόµενη τροποποίηση σε όλα τα
µέλη ταχυδροµικά, τουλάχιστον προ 12
εβδοµάδων.
10. Γλώσσα και µετρικό σύστηµα
Η επίσηµη γλώσσα της TIMS είναι η
αγγλική και όλες οι µετρήσεις γίνονται µε
το δεκαδικό µετρικό σύστηµα.
11. ∆ιάλυση
Η Εταιρεία µπορεί να διαλυθεί από
πλειοψηφία 2/3 των µελών που ψηφίζουν
σε µια Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση
που διαλύεται η Εταιρεία όλο το
αποθεµατικό θα µοιρασθεί µεταξύ των
εθνικών
µυλολογικών
Εταιρειών
ή
µουσείων, σύµφωνα µε τον αριθµό των
µελών από κάθε χώρα. Τα περιουσιακά
στοιχεία που διανέµονται κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα δοθούν σ’ αυτές τις Εταιρείες ή
Ιδρύµατα που έχουν τους σκοπούς που
αναφέρονται στο άρθρο 3.
Σε περίπτωση διάλυσης, οτιδήποτε για το
οποίο η TIMS
διατηρεί πνευµατικά
δικαιώµατα, θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ελεύθερα, από όλους τους ανήκοντες στις
Μυλολογικές Εταιρείες.

