Joensuun Kauhojat Ry:n säännöt
1§
Yhdistyksen nimenä on Joensuun Kauhojat. Yhdistys on perustettu toukokuun 12. päivänä 1953
ja yhdistyksen kotipaikka on Joensuu. Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää melontaurheilua kilpa-, retkeily- ja kuntoilumielessä.
Toimintamuotoina ovat retkien, kuntoliikuntatapahtumien, koulutustilaisuuksien, harjoitusten ja
kilpailujen järjestäminen, alan välineistön hankkiminen ja ylläpito, tiedotus- ja suhdetoiminnan
harjoittaminen. Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä yleisiä
huvitilaisuuksia ja alaan liittyviä kursseja, yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
sekä voi omistaa kiinteistöjä.
3§
Yhdistyksen jäseneksi kelpuutetaan jokainen, joka on kiinnostunut melonnasta ja seuran
toiminnasta. Kannattajajäseneksi otetaan henkilö tai yhteisö, joka suorittaa kertakaikkisen tai
vuosittaiset maksut. kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on
erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenen arvo
on elinikäinen. Yhdistyksen jäsenistä pidetään yhdistyslain edellyttämää luetteloa.
4§
Yhdistyksen toimivaltaisen jäsenen tulee maksaa jäsenmaksut ennen melontakauden alkua.
Kunniajäsen on vapaa kaikista jäsenmaksuista ja kaikki saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
5§
Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan
lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä lisäksi 2–4 hallituksen jäsentä. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen kulloisestakin kokonaisjäsenmäärästä, joista yhden
täytyy olla joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai kahden muun hallituksen jäsenen pyynnöstä. Hallituksen
kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
6§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja taloudenhoitaja erikseen tai kaksi muuta jäsentä
yhdessä.
7§
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on esitettävä tilintarkastajille vähintään
kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

8§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa
hallituksen kutsusta. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään kahta viikkoa ennen
kokousta syyskokouksen määräämällä tavalla. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle
hallituksen määräyksestä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä hallitukselta sitä
kirjallisesti asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden
kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet hallitukselle esityksen. Yhdistyksen kokouksissa ei
valtakirjan nojalla saa äänestää.
9§
Kevätkokouksessa, joka valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin
pöytäkirjantarkastajaa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Luetaan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
2. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
3. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

sekä

kaksi

Syyskokouksessa, joka valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin sekä
pöytäkirjantarkastajaa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erikseen.
2. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
3. Vahvistetaan seuran jäsen- ja muut maksut seuraavalle vuodelle.
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
5. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle.
6. Vahvistetaan yhdistyksen kokouskutsuissa käytettävä tapa.
7. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

kaksi

10 §
Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuluvan
vuoden viimeiseen päivään mennessä.
11 §
Näihin sääntöihin voi muutoksia tai lisäyksiä tehdä yhdistyksen kokouksissa, jos niitä kannattaa
vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksen käsittelystä on mainittava
yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa.
12 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautuu, on sen varat luovutettava purkamisesta päättävän
kokouksen päätöksen mukaisesti melontaurheilua tai -harrastusta edistävään tarkoitukseen.
13 §
Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

