PIEKSÄMÄKI CURLING R.Y

Rekisterinumero 168.184
Curlingin johtokunta 7.8.2003, sääntömuutos § 5 ja 10
Curlingin vuosikokous 21.11.2003 § 7
Patentti- ja rekisterihallitus, yhdistysrekisteri, muutetut säännöt hyväksytty 13.07.2004.
SÄÄNNÖT
Nimi, tarkoitus, toiminta
1§

Yhdistyksen nimi on Pieksämäki Curling r.y. ja sen kotipaikka on Pieksämäen
kaupunki.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on curlingharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen
Pieksämäellä.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, valmennus- ja
harjoitustilaisuuksia, kilpailuja ja keskustelutilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi
yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, hankkia ja omistaa toimintaansa
varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä kartuttaa varojaan keräyksillä ja
julkaisutoiminnalla sekä järjestämällä maksullisia juhla-, ym. tilaisuuksia
asianomaisella luvalla.

Jäsenyys
4§

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy sen
tarkoitusperät ja suorittaa vuosikokouksen määräämän liittymismaksun sekä
vuosittaiset jäsenmaksut ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Yhdistyksen toiminnassa erikoisesti ansioituneita henkilöitä voi yhdistys kutsua
kunniajäsenikseen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Kokoukset ja äänestys vaaleissa
5§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään elokuussa

ja siinä
1. käsitellään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto,
2. päätetään tillipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille,
3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet erovuorossa
4. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa,
5. käsitellään yhdistyksen johtokunnan laatima toimintasuunnitelma,
6. käsitellään yhdistyksen johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio,
7. määrätään liittymis- ja jäsenmaksut,
8. päätetään yhdistyksen johtokunnan jäsenten palkkioista ja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Asiat voivat tulla kokouksessa käsiteltäviksi, jos niistä on tehty kirjallinen ilmoitus
johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
6§

Yhdistyksen johtokunta voi kutsua jäsenet ylimääräiseen kokoukseen milloin
johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräinen kokous on myös kutsuttava koolle
aina, kun nimettyä asiaa varten vähintäin 1/10 jäsenistä sitä yhdistyksen johtokunnalta
kirjallisesti pyytää.

Vuosikokouksesta ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintäin seitsemän
(7) päivää ennen kokousta joko julkaisemalla kokouskutsu pieksämäkeläisessä
sanomalehdessä tai toimittamalla se henkilökohtaisin kutsukirjein. Kokouskutsussa on
huomioitava yhdistyslain määräykset. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan
johtokunnan päättämällä tavalla.
7§

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa
asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
Vaalien ollessa kysymyksessä ratkaisee kuitenkin arpa.
Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan kuitenkin tehdä päätös
vain, jos sitä on kannattanut vähintäin kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on vähintäin samanlaisella ääntenenemmistöllä
vahvistettava toisessa kokouksessa, joka on pidettävä aikaisintaan kahden viikon
kuluessa kokouksesta, jossa aikaisempi päätös tehtiin.

Hallinto
8§

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu
vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä.
Johtokunnan muiden jäsenten toimintakausi on kaksivuotinen ja heistä on vuosittain
erovuorossa kolme (3) jäsentä, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella, myöhemmin
vuorottaisperiaatteen mukaisesti.
Yhdistyksen johtokunta valitsee tarpeelliset virkailijat. Sihteerinä toimii yhdistyksen
sihteeri.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintäin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, tulee päätökseksi se mielipide, jota
puheenjohtaja on kannattanut.

9§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi
yhdessä johtokunnan jäsenen kanssa.

10 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.6.-31.5. välisen ajan.Yhdistyksen tilit esitetään
tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilit

Yhdistyksen purkaminen
11 §

Jos yhdistys päätetään purkaa, joutuvat yhdistykselle jääneet varat Pieksämäen
kaupungille käytettäväksi urheilutoiminnan edistämiseen, jälkimmäisen purkamisesta
päätettävän kokouksen päätöksen mukaisesti. Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään varat
samaan tarkoitukseen.

12 §

Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

