ÅBO SIMKLUBB UINTIKLUBI TURKU RY. - SÄÄNNÖT
§l

Yhdistyksen nimi on Åbo Simklubb - Uintiklubi Turku ry. ja kotipaikka Turku. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen rekisteröimiskielet ovat suomi ja ruotsi ja pöytäkirjakieli on
suomi.

§2

Yhdistyksen tarkoituksena on uintiurheilun edistäminen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, leirejä ja kilpailuja, osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, pitää uimakouluja ja -kursseja sekä suorittaa valistus- ja kasvatustyötä.
Toimintansa ylläpitämiseksi ja tukemiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä erilaisia huvitilaisuuksia, keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia, omistamalla ja ylläpitämällä urheilulaitoksia, harjoittamalla kustannus-, kirjapaino-, jakelu- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä, välittämällä urheiluvälineitä ja -asusteita sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintansa edellyttämät, asianmukaiset luvat.

§3

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä
yksityinen henkilö ja kannatusjäseneksi yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

§4

Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset suorittamaan yhdistykselle syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.
Yhdistyksen hallitus ratkaisee jäsenten liittymis- ja erottamisasiat. Mikäli jäsenellä on erääntyneitä jäsen- tai muita maksuja, hallituksella on oikeus estää hänen osallistumisensa yhdistyksen toimintaan.

§5

Yhdistyksen sääntöjä tai hyvää tapaa loukanneen jäsenen hallitus voi erottaa yhdistyksestä tai
lievemmässä tapauksessa kieltää hänen osallistumisensa yhdistyksen toimintaan enintään kuuden
kuukauden ajaksi.
Erottamispäätökseen tyytymätön jäsen on oikeutettu saattamaan erottamisperusteet yhdistyksen
kokouksen tutkittaviksi. Tätä koskeva vaatimus on jätettävä kirjallisena hallitukselle 14 päivän
kuluessa siitä, kun tieto erottamispäätöksestä on erotetulle toimitettu. Hallituksen päätös määräaikaisesta osallistumiskiellosta yhdistyksen toimintaan on lopullinen.

§6

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä erinomaisella tavalla
edistänyt henkilö.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajana toiminut jäsen, joka pitkäaikaisella toiminnallaan on huomattavalla tavalla kehittänyt yhdistystä. Samanaikaisesti yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja.
Päätös kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta tehdään hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen tueksi vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa kaikista äänestyksessä annetuista
äänistä.
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§7

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja 6 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain. Ensimmäisellä
kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.
Jos hallituksen jäsen tai varajäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta tai eroaa, valitsee yhdistyksen kokous hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli
kokous katsoo sen tarpeelliseksi.
Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Kaksi viimeksi mainittua voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan tiettyjä tehtäviä varten jaostoja tai muita tilapäisiä toimielimiä.

§8

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään 3 jäsentä sitä määrätyn asian käsittelyä varten vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa. Varajäsenillä on osanotto- ja
puheoikeus hallituksen kokouksissa, mutta äänioikeus vain varsinaisen jäsenen poissa ollessa.
Kahden varajäsenen osallistuessa hallituksen kokoukseen, josta puuttuu yksi varsinainen jäsen,
heidän keskinäinen äänestysoikeutensa ao. kokouksessa valitaan arvalla.
Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

§9

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

§ 10

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille heidän tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat viimeistään maaliskuun 15.
päivä. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 14
päivän kuluessa asiakirjat saatuaan.

§ 11

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa, tulee käsitellä seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen.
Päättäminen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
Tulevan vuoden talousarvion vahvistaminen.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen.
Hallituksen muiden jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.
Kahden
tilintarkastajan/toiminnantarkastajan
ja
yhden
varatilintarkastajan/varatoiminnantarkastajan valitseminen.
7. Päättäminen tavasta, jolla kokouskutsu lähetetään sääntöjen § 13 mukaisesti.
8. Muut hallituksen tai jäsenten käsiteltäväksi esittämät asiat.
Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa, tulee käsitellä seuraavat asiat:
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1.
2.
3.
4.
5.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä vuodelta.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edellisistä.
Tilinpäätöksen vahvistaminen.
Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Muut hallituksen tai jäsenten käsiteltäväksi esittämät asiat

Yhdistyksen ylimääräisten kokousten pitämisestä hallitus päättää tarpeen mukaan tai jos sitä vaatii vähintään 1/10 jäsenistä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten
§ 12

Yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi § 6 ja §14
mainituissa tapauksissa. Äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä.
Äänestystapa on avoin, ellei kokous toisin päätä. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan ratkaisu
tapahtuu arvalla. Muissa asioissa voittaa se kanta, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

§ 13

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta edellisen vuoden syyskokouksen valitsemalla tavalla joko kirjeitse, sähköpostitse, ilmoituksella paikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhdistyksen kotisivulla.
Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamisista koskevassa päätöksessä vaaditaan kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistö.

§ 14

§ 15

Toiminnan päättyessä luovutetaan yhdistyksen omaisuus sopivaan liikuntakasvatusta edistävään
tarkoitukseen purkamisesta päättäneen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

§ 16

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain sääntöjä.
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