KAARELA-SEURA RY:N SÄÄNNÖT

1§

Yhdistyksen nimi on Kaarela-Seura ry ja kotipaikka Helsinki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää Kaarelan asukkaissa harrastusta seudun
kaikinpuoliseen kehittämiseen, luonnonsuojeluun ja -hoitoon, sekä alueen historiaan.
Yhdistys
A.
toimii yhdyssiteenä kaupungin viranomaisiin, joille se tekee tarvittavia esityksiä
		
ja antaa lausuntoja
B.
toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
C.
suorittaa valistustyötä ja julkaisutoimintaa
D.
järjestää erilaisia tilaisuuksia ja retkiä
3§

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia, testamenttimääräyksiä ja
kartuttaa varojaan mm. arpajaisilla, kirpputorilla sekä harjoittamalla anniskelutoimintaa
järjestämissään tilaisuuksissa.

4§

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Kaarelan alueella tai lähiympäristössä
asuva henkilö tai toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen
jäseneksi.

5§

Jokainen varsinainen jäsen suorittaa yhdistykseen liityttyään vuosittaisen jäsenmaksun,
jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrittää. Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen
esityksestä kutsua ansioituneen henkilön kunniajäsenekseen, jolla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus, johon kuuluvat kolmeksi vuodeksi valitut
10 -12 varsinaista jäsentä ja 3 -4 varajäsentä. Hallituksen erovuoroisenjäsenen toimikausi
päättyy siinä vuosikokouksessa, jossa hänen tilalleen valitaan uusi jäsen.
Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Vuosittain hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa toimeen sihteerin, taloudenhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan sekä viiden (5) jäsenen läsnä ollessa.

7§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, hänen kanssaan sihteeri tai taloudenhoitaja.
Puheenjohtajan estyessä nimen kirjoittaa varapuheenjohtaja jomman kumman toiseksi
allekirjoittajaksi määrätyn kanssa.

8§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen kevätkokousta toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Tämän on palautettava tilit
lausuntoineen hallitukselle viikon kuluessa.

9§

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja kevätkokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään
syys-marraskuussa ja kevätkokous ennen maaliskuun loppua. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa
kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle, tietyn
asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14)
päivän kuluessa.

10 §

Jos yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä äänet jakaantuvat tasan, kokouksen
puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Yhdistyksen kokouksista tiedotetaan vähintään kahta viikkoa aikaisemmin yhdistyksen
ilmoitustaululla ja / tai Tanotorvi -lehdessä, sekä yhdistyksen nettisivuilla.

12 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Esitetään toiminta -ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajan lausunto.
2.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapaudesta.
3.
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

13 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.
Valitaan hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
2.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenten keskuudesta.
3.
Valitaan toiminnantarkastaja sekä varamies.
4.
Määrätään seuraavan vuodenjäsenmaksun suuruus.
5.
Esitetään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6.
Esitetään ja hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
7.
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

14 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vuosikokouksessa tai sitä varten kutsutussa
kokouksessa. Muutoksien hyväksyminen vaatii paikallaolevienjäsenten kahden kolmasosan
enemmistön kannatuksen.
Yhdistyksen lakkauttamisesta päättäminen vaatii myös paikallaolevienjäsenten kahden
kolmasosan kannatuksen, sekä toisen lakkauttamiseen liittyvän kokouksen pitämistä
vähintään kahden kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta.
Sääntöjen muutosesityksen tai yhdistyksen lakkauttamisen esille ottamisesta on ilmoitettava
jäsenille sääntöjen 11 §:n määräämällä tavalla.

15 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ohjataan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
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