SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Wasa Team Skaters ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.
Rekisteröintikieli on suomi, muuten yhdistyksen toimintaa hoidetaan suomen, ruotsin
ja englannin kielellä.
Kokouspöytäkirjat sekä asiakirjahallinta toimitetaan suomen kielellä.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä jatkossa seuraksi.
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Seuran tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja aikuisten muodostelmaluistelua.
Tarkoituksen toteuttamiseksi seura ylläpitää eri tasoisia harrastaja- ja kilparyhmiä
sekä järjestää kilpailuja ja näytöksiä.
Toimintansa tukemiseksi seura järjestää varainhankintaa järjestämällä asianmukaisen
luvan saatuaan arpajaisia, maksullisia näytöksiä ja myyjäisiä. Seura järjestää myös
myyntikampanjoita.
Toimintansa tukemiseksi seura voi myös vastaanottaa lahjoituksia.
3§ JÄSENET
Seuran jäseneksi voi liittyä hallituksen päätöksellä luonnollinen henkilö ja
oikeuskelpoinen yhteisö.
Jäseninä olevilta luonnollisilta henkilöiltä ja yhteisöiltä voidaan periä erisuuruinen
jäsenmaksu.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

4§

SEURAN JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä seuran kokouksen
pöytäkirjaan.
Jäsen, joka toimii seuran tarkoitusperiä tai hyvää tapaa loukkaavasti tai rikkoo lakia
taikka toimii urheiluhengen vastaisesti tai vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa
tai jättää muistutuksen jälkeenkin jäsenvelvoitteensa hoitamatta, voidaan näillä
perusteilla erottaa seurasta.
Seuran jäsenet erottaa hallitus.

5§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu 5-6
varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee
keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Varajäsenen katsotaan kuuluvan hallitukseen jolloin hänen läsnäolonsa kokouksissa
on varsinaisen jäsenen läsnäolon veroinen. Äänestystilanteissa varajäsenellä ei ole
äänioikeutta mikäli kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet ovat paikalla.
6§

SEURAN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on
1.
2.
3.
4.

valvoa seuran etuja ja edustaa sitä sekä ohjata kaikkea seuran toimintaa.
asettaa tarvittavat valiokunnat ja toimikunnat.
valmistella seuran kokoukselle esitettävät asiat sekä toimeenpanna sen päätökset.
valvoa, että toimihenkilöt ja muut virkailijat suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
5. hyväksyä sopimukset ja sitoumukset, laatia toimintakertomukset, hoitaa seuran
varoja ja omaisuutta sekä hoitaa muutkin hallitukselle yhdistyslain mukaan kuuluvat
tehtävät.
6. valita ja jättää valio- ja toimikuntien tehtäväksi kilpailujoukkueiden ja niiden johdon
valitsemisen.
7. pitää jäsenluetteloa seuran jäsenistä

8.
7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.
8§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on 1.5. – 30.4.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsee vuosikokous.
9§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran
verkkosivuilla ja tiedotteilla jäsenille.
10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokesäkuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja
jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan
vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide.
11§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
·
·
·

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

·
·
·
·
·
·
·

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- sekä
muiden mahdollisten vuodenaikana perittävien maksujen suuruus
8. valitaan hallituksen jäsenet 5-6 sekä 1 varajäsen.
9. valitaan alkaneeksi tilivuodeksi yksi tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosa (5/6) enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

